
Serhan ÜNAL

Yayın: 5 / Şubat 2016

Post-Sanctions Iran and 
Regional Energy Geopolitics

Yaptırımlar Sonrası 
İran ve Bölgesel Enerji 
Jeopolitiği

Alternatif Plaza, Kızılırmak Mah.
1446 Cad. No: 12/37 Kat: 10
Çukurambar / Ankara
Tel: +90 312 220 00 59
Faks: +90 312 220 00 87

www.tenva.org Twitter.com/TENVA_ Linkedin.com/TENVA Plus.google.com/TENVAFacebook/TENVA





Yaptırımlar Sonrası İran  
ve Bölgesel Enerji 

Jeopolitiği

Yayın No: 5 / Şubat 2016

Serhan ÜNAL

Post-Sanctions Iran and 
Regional Energy Geopolitics



"Yayınlanan bu çalışmanın tüm hakları Türkiye Enerji Vakfı'na (TENVA'ya) aittir.

TENVA'nın izni olmaksızın yayının tümünün ya da bir kısmının elektronik veya

mekanik yollar ile yayını, basımı ve dağıtımı yapılamaz.

Kaynak göstermek suretiyle alıntı yapılabilir."

Türkiye Enerji Vakfı (TENVA)
Alternatif Plaza, Kızılırmak Mah.
1446.Cad. No:12/37 Kat:10 Çankaya, ANKARA
Tel: 0 312 220 00 59
Faks: 0 312 220 00 87
Web sitesi: www.tenva.org
E-posta: info@tenva.org
Twitter.com/TENVA_
Linkedin.com/TENVA
Facebook/TENVA

TASARIM
www.medyatime.gen.tr
0312 472 86 12

BASIM
Dumat Ofset, Ankara

Copyright@2016

Yazar Hakkında
Serhan Ünal Bilkent Üniversitesi Uluslara-
rası İlişkiler bölümünden mezun olmuş-
tur. Yüksek lisansını Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi'nde, Türkiye elektrik piyasa-
sının Avrupalılaşması hakkındaki teziyle 
tamamlamıştır. Halen, aynı üniversitenin 
Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora 
çalışmalarına devam etmektedir. Ünal'ın 
yayınlanmış birçok makalesi ve kitap bölü-
mü bulunmaktadır.
 
About The Author
Serhan Ünal was graduated from the de-
partment of International Relations at 
Bilkent University. He received his MSc. 
degree from the Middle East Technical 
University, with his thesis about Europe-
anisation of the Turkish electricity market. 
Currently, he is a PhD. Candidate at the de-
partment of International Relations of the 
same university. Ünal has articles and book 
chapters published.



ExEcuTIvE SuMMARy ...........................................................................................7

YÖNETİCİ ÖZETİ ................................................................................................ 10

1) GİRİŞ  .......................................................................................................................14

2) İRAN ENERJİ SEKTÖRÜ ....................................................................................... 19

 2.A) Petrol Sektörü ................................................................................................20

 2.B) Doğalgaz Sektörü ..........................................................................................24

3) BÖLGESEL ENERJİ JEOPOLİTİĞİ ....................................................................... 33

 3.A) Türkiye ve Azerbaycan ..............................................................................33

 3.B) Avrupa Birliği .................................................................................................38

 3.C) Rusya .................................................................................................................39

 3.D) Çin .......................................................................................................................42

 3.E) Pakistan ve Hindistan .................................................................................44

4) SONUÇ .......................................................................................................................46

İÇİNDEKİLER 
CONTENTS



6 www.tenva.org 7

YA P T I R I M L A R  S O N R A S I  İ R A N  V E  B Ö L G E S E L  E N E R J İ  J E O P O L İ T İ Ğ İ

ExECUTIVE SUMMARY 
Sanctions against Iran have been lifted partially following the nuclear agreement between 

Iran and P5+1 countries on July 14, 2015. Iran’s return to global energy markets creates new ri-
valries and opportunities. However, because it is not yet certain that the agreement will solve the 
crisis permanently, the most probable scenario is that Iran will adopt a cautious policy in order 
to be prepared against a new wave of sanctions in the future.

Iran’s significance to global energy markets is important in two major ways. First, Iran 
has 10% (158 billion barrels) of the world’s oil reserves and 18% (34 trillion cubic meters) of 
the natural gas reserves. Thus, Iran has the fourth and second (the first, according to BP) largest 
reserves of oil and gas in the world, respectively. The second factor is the geopolitical position of 
Iran. Iran has the ability to use its geography in two very different ways: to facilitate energy trade 
in the east–west axis, and also to destabilize it by creating opportunities or threats.

While Iran’s goal is to prioritize the economic benefits of energy trade in the short term, 
its strategic target in the long term is to exploit energy for political means. Within the framework 
of the “resistance economy” doctrine, Iran prioritizes the export of more value-added products, 
such as electricity instead of natural gas, or processed petroleum products instead of crude oil.

In the oil sector, after the EU tightened the US-led sanctions beginning in 2012 by stopping 
the import of oil from Iran and no longer investing in the country, Iran’s oil production, which 
was 4 million barrels per day (mb/d) in the early 2000s, decreased to below 3 mb/d. Oil export 
fell to 1,25 mb/d in 2013, whereas it was as high as 2,6 mb/d in the pre-sanctions period. From 
a purely economic perspective, it can be said that low oil prices will contribute to attracting 
more foreign investment in the Iran oil sector. Due to oil prices as low as $30 per barrel, many 
production fields elsewhere have lost their profitability, but the production costs in Iran, which 
are between $5 and $10 per barrel, are still profitable.

In terms of political feasibility, some uncertainties continue, and Iran’s new petroleum 
contract system aims at attracting more foreign investment to the oil sector by resolving these 
uncertainties. Thus, Iran’s daily oil production is expected to increase 1 mb/d prior to the middle 
of 2017. However, Iran’s own consumption is too high. In 2014, Iran consumed 64% (1,8 mb/d) 
of its production domestically. Oil’s share in the total primary energy resources consumption is 
38%. If Iran consumes less oil domestically, it will have more to export.

The natural gas sector is likely to continue to be much more politicized than the oil sec-
tor. In natural gas, Iran will endeavor to increase both production and export in pipe gas and in 
LNG form. Although sanctions did not reduce Iran’s natural gas production in absolute terms, 
they caused a relative decrease by preventing an increase in production. Therefore, despite its 
18% share in global reserves, Iran’s shares in global production and trade are 5% and less than 
1%, respectively. Similar to the sanctions, high domestic natural gas consumption weakens the 

AB : Avrupa Birliği

ABD : Amerika Birleşik Devletleri

APOC : İngiliz-Fars Petrol Şirketi
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both countries’ attitude of prioritizing politics. In the post-sanctions period, Russia can take 
part in Iran’s large-scale defense projects, and some swap deals are possible. Thus, Russia may 
provide gas to northern Iran and in return, Iran may provide oil to Russia’s customers from the 
south. However, there are some covert realms of rivalry in the relations, such as Russia’s decre-
asing market share in the EU oil market due to Iran; Iran’s gas as a future diversification asset 
for China against Russia’s gas; and Iran’s moves to gain influence in the south of Caucasia and 
southeastern Turkestan, to the detriment of Russia.

China–Iran relations have the same basis of anti-Western political convergence to develop. 
In oil, Iran’s vision is in full accordance with China’s strategy to increase its strategic petroleum 
reserves. In gas, both Iran’s eastward pipelines and LNG export policies are compatible with 
China’s target of importing Iran’s gas via Turkmenistan and Pakistan in the long term. Besides, 
non-energy economic cooperation may facilitate a deepening of these relations.

In Iran’s energy relations with Pakistan and India, the pipeline that Pakistan constructs 
is not only important for Pakistan’s own gas demand, but also for China’s long-term strategy 
to import gas from Iran. In the long term, Pakistan is likely to become a transit country for the 
Iran–China gas pipeline. India, since it is the fourth largest energy consumer in the world, nee-
ds Iran’s gas, and this is intended to be transported via an Iran–Oman–India offshore pipeline. 
Nevertheless, India’s strategic cooperation with Israel remains a parameter that could damage 
the relations.

country’s gas export capacity. In 2014, natural gas had a 60% share (170 billion cubic meters) 
in the total primary energy resources consumption, and 50,3 bcm gas was consumed only by 
the power sector in Iran, where 67% of the total electricity supply was produced by gas plants. 
With the lift of sanctions, parallel to the increasing speed of economic growth in Iran, domestic 
energy demand will grow too. For this reason, Iran may need to gradually reduce subsidies on 
energy prices.

In order to increase natural gas production, Iran’s main goal is to develop the South Pars 
field, which is shared between Iran and Qatar. Until now, Iran could develop only half of the 24 
blocks in the South Pars, but in the post-sanctions period, this number will increase. An impor-
tant part of Iran’s natural gas export strategy is to obtain LNG (Liquefied Natural Gas) export 
capability, which has been Iran’s target for more than 40 years. This would be beneficial for 
Iran in the diversification of its gas export routes and destinations, by providing it with a stra-
tegic flexibility during a possible new period of sanctions in the future. Hence, despite the low 
economic feasibility of Iran’s LNG strategy, it is significant for its political yields rather than its 
economic ones.

Electricity export is another form of energy export. Iran sustains its target of becoming an 
electricity exporter for its neighboring countries and aims for a 5.000 Megawatt installed power 
increase annually. For example, in 2012, Iran, had a 15.000 GWh (Gigawatt hours) electricity 
foreign trade volume consisting of 11.000 GWh export and 4.000 GWh import. In 2014, Turkey 
met more than 1% of its aggregate electricity supply from Iran.

The relations of Turkey and Azerbaijan with Iran, within the framework of regional energy 
geopolitics, will mainly be affected by Turkey–Iran relations. In terms of present relations, these 
are likely to continue, since both sides benefit from ongoing electricity and gas deals. 

In terms of prospective relations, the main issue is the transportation of Iran gas to the EU 
via Turkey in large amounts, which it seems unlikely for three main reasons. Iran transporting 
its own gas to the EU via Turkey is not rational, because it means giving Turkey a bargaining chip 
to be used against itself. Also, other countries in the area will resort to counterbalancing mea-
sures against Turkey to prevent a possible Turkish domination in the region. In this sense, the 
fates of the Iraq and Turkestan gases and of the Turkish Stream, which seems unfeasible now, are 
important. Additionally, Iran may opt to prioritize LNG export and eastward pipelines in order to 
obtain strategic flexibility and diversification in export destinations.

The main issues with the EU–Iran energy relations are Iran’s recapturing its “lost” market 
share from Russia by restarting oil export to the EU market, investments of European companies 
in Iran, and transportation of Iran gas to the EU via Trans-Anatolia Natural Gas Pipeline (TA-
NAP). Although it is possible that Iran may export gas to the EU via a TANAP connection, it is not 
likely that this amount will be as large as a possible alternative to Russia’s gas.

It can be argued that Russia–Iran relations will continue to remain balanced thanks to 
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küresel üretim ve ihracatta sırasıyla %5 ve %1’in altında paya sahiptir. Yaptırımlar kadar, İran’ın 
iç gaz tüketiminin aşırı yüksekliği de İran’ın gaz ihraç kapasitesini azaltmaktadır. 2014’te doğal-
gaz, İran birincil enerji kaynağı tüketiminde %60 (170 bcm) paya sahiptir. Elektrik arzının da 
%67’si gazdan üretilen İran’da, 50,3 bcm, gaz santrallerinde tüketilmiştir. Yaptırımların kaldırıl-
masıyla, İran ekonomisinin daha hızlı büyümesine paralel, iç enerji talebi daha da artacaktır. Bu 
sebeple, İran’ın, enerji fiyatlarındaki sübvansiyonları tedrici bir şekilde azaltması muhtemeldir.

Gaz üretimini artırmak açısından İran’ın ana hedefi, Katar ile ortak kullandıkları Güney 
Pars sahasını geliştirmektir. İran, Güney Pars’taki 24 parselden henüz ancak yarısı kadarını ge-
liştirebilmiştir ve yaptırımlardan sonra bu miktarın hızla artması muhtemeldir. Gaz ihracatında 
bir diğer husus, İran’ın yaklaşık 40 yıldır uğraştığı LNG ihraç kabiliyetini edinmektir. LNG ihraç 
kabiliyeti edinmek İran’a, gelecekteki muhtemel bir yeni yaptırımlar döneminde, stratejik bir 
esneklik sağlayarak, hem komşularına güzergah bağımlılığından kurtulmakta, hem de doğalgaz 
ihraç portföyünü çeşitlendirmekte faydalı olacaktır. Dolayısıyla, ekonomik yapılabilirliği düşük 
olan İran’ın LNG ihraç projesi, İran için, ekonomik getirilerinden ziyade, siyasi getirilerinden 
dolayı önemlidir.

Elektrik ihracatı da, enerji ihracının bir türü olarak düşünülmelidir. İran, çevre ülkeler için 
elektrik ihracatçısı olma hedefini sürdürmekte ve her yıl 5.000 MW kurulu güç artışını hedefle-
mektedir. Örneğin 2012 yılında İran, 11.000 GWh ihracat, 4.000 GWh ithalat olmak üzere top-
lamda 15.000 GWh elektrik dış ticaret hacmine sahip olmuştur. 2014 yılında Türkiye de, toplam 
elektrik arzının %1’inden fazlasını İran’dan karşılamıştır.

Türkiye ve Azerbaycan ikilisinin İran ile bölgesel enerji jeopolitiği kapsamındaki ilişkile-
rinde baskın etken, Türkiye-İran ikili ilişkileri olacaktır. Mevcut ilişkiler kapsamındaki gaz ve 
elektrik ticaretinden iki taraf da faydalandığından, bunların bozulmadan sürmesi muhtemeldir. 
Müstakbel ilişkiler kapsamındaysa, en tartışmalı husus olan, büyük hacimlerdeki İran gazının 
Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması, üç ana sebeple zor görünmektedir. Birincisi, İran’ın, Av-
rupa’ya büyük hacimlerde gaz sevkiyatını Türkiye güzergahından yapması, Türkiye’ye, kendi-
sine karşı kullanabileceği önemli bir avantaj sağlaması demek olacağından bu, İran açısından 
mantıklı değildir.

İkincisi, diğer bölgesel aktörler, Türkiye’nin, bölgesel güç dengesini domine edebilecek bir 
pozisyona gelmesine karşı dengeleme politikası uygulayacaklardır. Bu açıdan, halihazırda ölmüş 
gibi gözüken Türk Akımı ile Irak ve Türkistan gazlarının geleceği de önemlidir. Üçüncüsü, İran, 
sabit boru hatlarına bağımlı kalmak yerine, stratejik manevra kabiliyeti kazanmak açısından 
LNG ihracatına ve doğu yönlü boru hatlarına öncelik vermeyi tercih edebilir.

AB-İran ilişkilerinde temel konular, İran’ın AB’ye petrol ihracına tekrar başlayarak yaptı-
rımlarla kaybettiği pazar payını Rusya’dan geri alması, AB şirketlerinin İran’a yatırım yapmaları 
ve İran gazının, TANAP üzerinden, AB’ye iletilmesidir. İran’ın, TANAP bağlantısı ile AB’ye bir mik-
tar gaz ihraç etmesi muhtemel ise de, bu miktarın Rusya gazına alternatif olabilecek bir boyuta 
ulaşacağı beklenmemelidir.

YÖNETİCİ ÖZETİ
İran ve P5+1 ülkeleri arasında 14 Temmuz 2015’te imzalanan nükleer anlaşmayla İran’a 

uygulanan yaptırımların bir kısmı kaldırıldı. Böylece, İran’ın küresel enerji piyasasına dönmesi 
ise, yeni rekabet ve fırsat alanları doğurmaktadır. Anlaşmanın, krize nihai bir çözüm olup ol-
mayacağı henüz netleşmediğinden, İran’ın, uzlaşmanın bozulmasıyla yaptırımların tekrar uygu-
lanması ihtimaline karşı, gelecekteki muhtemel bir krize hazırlıklı olmak için, daha müdebbir 
davranması, İran enerji stratejisi için en muhtemel senaryodur.

 İran’ın küresel enerji piyasası için önemi iki başlıkta toplanabilir. İlki, İran’ın dünya petrol 
rezervinin yaklaşık %10’una (158bbl) ve doğalgaz rezervinin %18’ine (34 tcm) sahip olmasıdır. 
Böylece İran, rezervler açısından petrolde dördüncü, doğalgazda ikinci (BP’ye göre birinci) sıra-
ya yerleşmektedir. İkincisi, İran’ın jeopolitik konumudur. İran, coğrafyasını, hem doğu-batı ekse-
ninde enerji ticaretini kolaylaştırıcı şekilde, hem de onu istikrarsızlaştıracak şekilde kullanarak, 
tehditler/fırsatlar yaratma kabiliyetindedir.

İran’ın enerji ihracında kısa vadeli hedefi, enerji ticaretinin ekonomik getirilerini öncele-
mek iken, uzun vadeli stratejik hedefi, enerjiyi siyasetin bir aracı şeklinde kullanmaktır. ‘Dire-
niş ekonomisi’ doktrini kapsamında da, enerji ihracatında hammaddelerin yerine daha katma 
değerli ürünlerin ihracını, örneğin gaz yerine elektriğin ve ham petrol yerine işlenmiş petrol 
türevlerinin ihracını, öncelemektedir.

Petrol sektöründe, 2012 yılından itibaren sıkılaştırılan yaptırımlara, AB’nin de katılarak 
İran’dan petrol ithalatını ve İran’a yatırımı durdurmasıyla, 2000’li yılların başında 4 mb/d olan 
İran petrol üretimi, yaptırımların etkisiyle 3 mb/d seviyesinin altına düşmüştür. İhracat mik-
tarı ise, 2,6 mb/d seviyesini görmüş olmasına rağmen 2013’te 1,25 mb/d seviyesine kadar ge-
rilemiştir. Saf ekonomik bir analizle, düşük petrol fiyatlarının, İran petrol sektörüne daha fazla 
yabancı yatırım yapılmasına katkı sağlayacağı söylenebilir. Çünkü 30$ seviyesine kadar düşen 
fiyatlar sebebiyle birçok üretim sahası karlılığını kaybetmiş durumdadır. İran’da petrol üretim 
maliyetleri ise, 5-10$ aralığındadır.

Siyasi yapılabilirlik açısındansa, bazı belirsizlikler devam etmektedir. Yeni İran petrol mu-
kavelesi sistemi de, bu belirsizlikleri ortadan kaldırarak yabancı yatırımları teşvik etmeyi amaçla-
maktadır. Böylece, 2017 ortalarına kadar, İran’ın günlük petrol üretiminin 1 mb/d artacağı öngö-
rülmektedir. Ancak, İran’ın kendi petrol tüketimi çok fazladır. 2014 yılında ülke, ürettiği petrolün 
%64’ünü (1,8 mb/d) kendi tüketmiştir. Birincil enerji kaynakları tüketiminde petrolün payı da 
%38 mertebesindedir. İran’ın daha az petrol tüketmesi, petrol ihracat kapasitesini artıracaktır.

Doğalgaz sektörü ise, petrol sektörüne kıyasla daha siyasi bir alan olmaya devam edecek-
tir. İran gaz alanında hem üretimini, hem de boru gazı ve LNG ihracatını artırmaya çalışacaktır. 
Yaptırımlar, İran’ın gaz üretimini mutlak değerce eksiltmemiş olsa da, üretim artışını engelleye-
rek nispi bir azalmaya sebep olmuştur. Bu sebeple, küresel rezervdeki %18 payına rağmen İran, 
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Rusya-İran ilişkilerinin, her iki tarafın da siyaseti öncelemesiyle dengeli seyredeceği sa-
vunulabilir. Yaptırımlardan sonra, Rusya’nın, İran’ın çeşitli savunma projelerinde yer alması ve 
Rusya’nın kuzey İran’a gaz sağlaması karşılığında İran’ın da güneyde Rusya’nın ithalatçılarına 
petrol sağlaması gibi takas anlaşmaları mümkün gözükmektedir. İlişkilerdeki örtülü rekabet 
alanları ise İran’ın, Rusya’nın AB petrol piyasasındaki payını azaltması, gelecekte İran gazının 
Çin için Rusya gazına alternatif teşkil etmesi ve İran’ın, Güney Kafkasya ve Güneybatı Türkis-
tan’da Rusya’nın rağmına nüfuz kazanma girişimleri olabilir.

Çin-İran ilişkileri de, benzer batı karşıtı siyasi motivasyonlarla gelişme potansiyeli taşı-
maktadır. Petrolde İran, özellikle Çin’in stratejik petrol rezervini artırma politikası ile tam uyum-
lu bir vizyona sahiptir. Gazda ise, İran’ın hem LNG ihraç stratejisi hem de Çin’in uzun vadede 
Türkmenistan ve Pakistan üzerinden İran gazını ithal etme politikası birbiriyle tam uyum için-
dedir.

Pakistan ve Hindistan’ın İran ile enerji ilişkilerinde, Pakistan’ın, İran gazını ithal etmek 
için inşa etmekte olduğu boru hattının bir önemi de, bu boru hattının Çin için de bir ithalat rotası 
olmasıdır. Pakistan, uzun vadede, İran-Çin boru hattı için de bir transit ülke konumundadır. Hin-
distan ise, dünyadaki en büyük dördüncü enerji tüketicisi olduğu için, İran gazına ihtiyaç duy-
maktadır ve bunun, İran-Umman-Hindistan denizaltı boru hattıyla yapılması planlanmaktadır. 
Hindistan’ın İsrail ile olan yakın işbirliği ise, ilişkileri bozabilecek bir parametredir.
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almaktadır. İran’ın nükleer teknoloji geliştirme çabalarının, özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve 

İsrail tarafından bir tehdit unsuru olarak görülmesi sebebiyle, Batı ittifakı ve İran arasında cereyan eden ve 

İran’a çeşitli ağır yaptırımlar uygulanmasına sebep olan kriz, 14 Temmuz 2015’te ABD, İngiltere, Rusya, Çin, 

Fransa ve Almanya’dan oluşan P5+1 ülkeleri ile İran’ın bir anlaşmaya varmasıyla yatışmış gibi görünmekte-

1) GİRİŞ
İran, son iki yüzyıla damgasını vuran hidrokarbon çağının, önemini hala devam ettirebilen aktörle-

rinden biridir. Sahip olduğu zengin petrol ve doğalgaz kaynakları sayesinde İran, 20. yüzyılın başlarından 

itibaren yer almaya başladığı dünya enerji pazarları için, bir kez daha gündemin ana konuları arasında yer 

YAPTIRIMLAR SONRASI İRAN VE BÖLGESEL ENERJİ JEOPOLİTİĞİ
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yük rezervine sahip hale getirmektedir.4 İkincisi ise ülkenin, jeopolitik konumu dolayısıyla, hem 
Avrasya enerji denklemi hem de dünya enerji pazarları için tehdit ve fırsat yaratabilme potansi-
yelidir. Tehditler açısından İran, hem deniz yoluyla taşınan petrolün %30’unun geçtiği bir enerji 
darboğazı (energy chokepoint) olan Hürmüz boğazını, hem de Türkistan enerji kaynaklarının 
Avrupa’ya taşınabileceği, Hazar denizi gibi güzergahları istikrarsızlaştırma kabiliyetine sahip 
bulunmaktadır.5 Fırsatlar açısından ise İran, büyük enerji ithalatçılarına yakınlığı sayesinde, 
hem Avrupa ve Türkiye gibi batı eksenli, hem de Pakistan, Hindistan ve Çin gibi doğu eksenli bir 
işbirliği zemini inşa etme kabiliyetine sahiptir. Enerjinin, rekabetin mi yoksa işbirliğinin mi bir 
aracı olacağını ise, özellikle devlet aktörlerinin politikaları belirleyecektir.

İran’ın enerji ihraç politikası, kısa vadede enerjinin ekonomik getirilerini önceleyen bir 
temele dayanırken uzun vadeli stratejik hedef, enerji ihracatının siyasi getirilerini İran dış politi-
kasının bir aracı olarak kullanabilmektir. İran’ın Türkmenistan ve Türkiye ile olan doğalgaz tica-
retinin yapısı ve orta vadede yakın çevresinin elektrik enerjisi ihracatçısı olma hedefi, bu duru-
mu kanıtlayan iki örnektir. Türkiye–İran ikili enerji ilişkileri İran’ın, enerji ticaretinin ekonomik 
getirilerini, bölgesel jeopolitik rekabetin yarattığı siyasi çekişmelerin sonuçlarından korumaya 
çalıştığını doğrulamaktadır.6 Bu durum, İran ekonomisinin içinde bulunduğu ciddi sıkıntılarla 
birlikte düşünüldüğünde, İran’ın mevcut enerji ihraç davranış kalıplarını değiştirecek güçlü bir 
parametrenin eksikliğinden kaynaklı olarak, Tahran yönetiminin bu tavrını, yaptırımlar kaldırıl-
dıktan sonra da sürdürmeyi tercih edeceği savunulabilir.

Diğer taraftan, hem varılmış olan anlaşma hem de başta İran olmak üzere krize taraf olan 
devletlerin siyasi ve askeri tercihleri, gelecekte benzer bir krizin yaşanması ve İran’a tekrar yap-
tırımlar uygulanması ihtimalini canlı tuttuğu için, İran’ın ‘bir sonraki kriz’ için hazırlık yapması 
en muhtemel senaryo olarak görülmelidir. Üstelik böyle bir strateji, İran’ın ‘direniş ekonomisi’ 
(resistance economy) doktriniyle de daha uyumlu olacaktır. Direniş ekonomisi doktrini temel 
olarak, ithal ikameci bir mantığa sahiptir. Ana hedef, enerji gibi yerli hammaddelerin işlenmiş 
formda ihraç edilmesiyle, yurtiçinde yaratılan katma değerin artırılarak ithal mal, hizmet ve 
teknolojiye daha az bağımlı hale gelinmesidir. Bir diğer hedef ise, İran ekonomisinin petrol ve 
doğalgaz ihracatına olan yüksek bağımlılığının azaltılarak, ekonominin ve devlet gelirlerinin 
çeşitlendirilmesidir. Böylece, yaptırımların tekrarlanması halinde, belirli sektörler veya belirli 
ülkelerle olan ilişkiler zarar görse dahi, ekonominin diğer sektörlerinin veya diğer ülkelerle olan 
ilişkilerin göreceği zarar asgariye çekilebilir. Bu anlamda direniş ekonomisi doktrininin enerji 
ayağı, İran’ın petrolünün ham değil işlenmiş olarak ve İran doğalgazının da mümkün olduğunca 
doğalgaz olarak değil elektrik olarak ihraç edilmesini öngörmektedir.

4  ABD EIA, “Iran Overwiev”, http://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=IRN.

5  ABD EIA, “World Oil Transit Chokepoints”, https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?Region-
TopicID=WOTC.

6  Serhan Ünal, Eyüp Ersoy, “Political Economy of Turkish-Iranian Relations: Three Asymmetries”, Middle East Stu-
dies, Vol. 5, No. 2, pp. 141-164.

dir. Anlaşma uyarınca, İran’a uygulanan yaptırımların bir kısmı kaldırılmıştır.1 Bu sayede İran’ın 
dünya enerji piyasalarına geri dönmüş olması ise, zaten gergin olan küresel enerji jeopolitiğinde 
önemli sonuçlar yaratma potansiyeline sahip bulunmaktadır.

İran, hidrokarbon çağının erken dönemlerinden beri, enerji piyasaları için önemli olma-
ya devam etmiştir. İran’da ilk petrol keşfinin 1908 yılında yapıldığı yer olan, bugünkü Kuzis-
tan eyaletindeki Mescid-i Süleyman da, bu anlamda İran tarihinde sembolik bir yere sahiptir.2 
İran petrol sektörü, birinci ve ikinci dünya savaşları boyunca, %51 hissesi İngiltere devletine 
ve bir kısmı da İran’da ilk petrol keşfini yapan İngiliz işadamı William Knox D’arcy’e ait olan, 
bugünkü British Petroleum (BP) şirketinin öncüsü, İngiliz-Fars Petrol Şirketi (APOC) tarafından 
kontrol edilmiştir. 1900’lerin başlarında %20’den de az olan İran devletinin kar payı, özellikle 
ikinci dünya savaşının ardından, İngiltere ve İran arasında sorun oluşturmaya başlamıştır. 1951 
Mart’ında, Başbakan Muhammed Musaddık öncülüğündeki İran parlamentosunun, İran’daki 
petrol endüstrisini millileştirme kararı alması üzerine İngiltere, çeşitli yaptırımları devreye so-
karak, İran petrolünün uluslararası piyasalarda satılmasına engel olmaya çalışmıştır.

1954 yılında ise, İran Milli Petrol Şirketi’nin (NIOC) kurulmasıyla BP %40, Shell %14, 
Chevron, Exxon, Gulf, Mobil ve Texaco şirketleri %8 ve Fransız Petrol Şirketi %6 paya sahip ol-
muştur. İran hükümeti de, bir önceki petrol krizinden aldığı dersle, kendi petrol taşıma ihtiyaç-
larını kendisi karşılayabilmek maksadıyla, İran Milli Tanker Şirketi’ni (NITC) kurmuştur. Bugün 
dünyanın sayılı büyükleri arasında olan şirket, İran-Irak savaşı ve 2012 sonrası uygulanan ABD 
yaptırımlarında İran’ın manevra kabiliyetini büyük ölçüde artırmıştır. 1979 İslam Devrimi’nden 
sonra ise, çokuluslu yapının dağıtılıp NIOC’nin öne çıkmasıyla başlayan süreçte İran, petrolünü 
her yıl artan şekilde Asya pazarlarına ihraç etmek zorunda kalmıştır. 2012 yılından itibaren ise, 
Avrupa Birliği (AB) de ABD’nin yaptırımlarına katılarak İran’a yatırımı ve İran’dan petrol itha-
latını dondurmuştur. Böylece İran petrolü, Asya pazarlarına daha çok bağımlı bir hale gelmiştir. 
Yaptırımların etkisiyle, 2000’li yılların başında 4 milyon varil/gün (mb/d) olan İran petrol üreti-
mi, yaptırımların etkisiyle 3 mb/d seviyesinin de altına düşmüştür.3 Ülkenin petrol üretimi ciddi 
oranda düşmesine ve doğalgaz üretiminde kendi ihtiyaçlarını ancak karşılayabilecek bir sevi-
yede olmasına rağmen İran, dünya enerji piyasaları için çok önemli olmaya devam etmektedir.

İran’ın küresel enerji piyasaları açısından öneminin altında yatan sebepler ise iki ana baş-
lıkta toplanabilir. Bunlardan ilki, İran’ın sahip olduğu petrol ve doğalgaz kaynaklarının zenginli-
ğidir. İran, dünya petrol rezervlerinin yaklaşık %10’una ve doğalgaz rezervlerinin de %17’sine 
sahip bulunmaktadır. Bu oranlar ülkeyi, dünyanın petrolde dördüncü, doğalgazda ise ikinci bü-

1  David E.Sanger, “Iran Complies With Nuclear Deal; Sanctions Are Lifted”, The New York Times, http://www.
nytimes.com/2016/01/17/world/middleeast/iran-sanctions-lifted-nuclear-deal.html?action=click&contentColl
ection=Middle%20East&module=RelatedCoverage&region=Marginalia&pgtype=article.

2  Mohammad Malek, “Oil in Iran between the Two World Wars”, Iran Chamber Society, http://www.iranchamber.
com/history/articles/oil_iran_between_world_wars.php.

3  ABD Energy Information Administration (EIA), ”Iran”, https://www.eia.gov/beta/international/analysis_inclu-
des/countries_long/Iran/iran.pdf.
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2) İRAN ENERJİ SEKTÖRÜ
Enerjinin gitgide daha fazla siyasileştirildiği, yani siyasetin hem amacı hem de aracı olarak 

daha fazla istismar edildiği uluslararası jeopolitik rekabet açısından, İran enerji sektörü, çok bü-
yük kaynaklara sahip olması dolayısıyla önemli bir konumdadır. Hatta bazı kaynaklarda İran’ın, 
dördüncü büyük petrol rezervine sahip olmasının yanında, doğalgazda ikinci en büyük rezerve 
değil, 34 trilyon metreküp (tcm) rezerv ve %18,2 pay ile dünyanın en büyük doğalgaz rezervi-
ne sahip olduğu belirtilmektedir.12 Her şekilde, İran yalnızca kendi rezervlerinin büyüklüğü ile 
değil, etrafındaki rezervlerin pazarlara ulaştırılabilmesi için de hayati önemde bir ülkedir. Yaptı-
rımların kalkması ile de İran, elindeki atıl üretim kapasitesini devreye alarak ve depolarda hazır 
tuttuğu stoklarını hızla pazara sürerek, petrol odaklı çabuk bir ekonomik rahatlama elde etmeye 
çalışacaktır. Doğalgaz sektöründe ise durum biraz daha farklıdır. Kabaca İran’ın, petrol sektörü-
nü kısa vadede çabuk ekonomik rahatlama ve uzun vadede yabancı yatırımlar yoluyla karşılıklı 
bağımlılık yaratma amacıyla kullanacağı, fakat doğalgaz sektörünü ise, dış siyasi tercihlerinin 
bir uzantısı olarak stratejik manevra kabiliyeti kazanma amacıyla kullanacağı söylenebilir. Her 
iki sektör için ortak olan nokta ise, 2012’den itibaren daha da sıkılaşan yaptırımların, ülkenin 
üretim kapasitesine ciddi anlamda darbe vurmuş ve İran ekonomisindeki ve devlet bütçesinde-
ki enerji gelirlerinin miktarını önemli ölçüde azaltmış olmasıdır. Örneğin, yaptırımlardan önce 
2012 yılında toplam dış ticaret hacmi 193,6 milyar dolara ulaşan İran, 111,3 milyar dolarlık 
enerji ve madencilik ürünleri ihrac etmiş olmasına karşın bu miktarlar, 2015 yılında sırasıyla 
139,8 ve 55,3 milyar dolara kadar gerilemiştir (Bkz.  Şekil 1).

2011 2012 2013 2014 2015
Enerji ve Madencilik 82832 111381 80288 57892 55322
Dış Ticaret Hacmi 165545 193606 161092 131000 139800
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Şekil 1. İran’ın Dış Ticaret Hacminin ve Enerji ve Madencilik İhracatının Yıllara Göre Değişimi - milyon dolar)  
(Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü13)

12  BP, Statistical Review of World Energy, 2015.

13  Dünya Ticaret Örgütü, Trade Profiles, 2011-2015.

Varılmış olan nükleer anlaşmanın, geçici bir ara çözüm olma ihtimalini artıran temel se-
bep, İran’ı çeşitli gelişkin nükleer kabiliyetlere sahip olmaya sevk eden saiklerde henüz kökten 
bir değişiklik yaşanmamış olmasıdır. İran’ı, nükleer teknoloji geliştirmeye sevk eden saikler, iç 
siyasi sebepler, dış siyasi sebepler ve askeri sebepler olarak üç ana başlıkta toplanabilir. İç siyasi 
sebepler açısından, İran devlet yöneticilerinin, Şah döneminden başlayarak 1979 Devrimi son-
rasında da aynı kalmak üzere, nükleer programa olan bağlılıklarını devam ettirmeleri ve devrim 
sonrasındaki hakim grupların, nükleer programı kendi meşruiyetlerini pekiştirmenin araçların-
dan biri olarak görmesi etkili olmuştur.7 Dış siyasi sebepler, İran’ın, nükleer programı saygınlık 
elde edebilmenin bir yolu olarak görmesiyle ve bölgesinde ve dünyada nüfuzunu artırarak, dış 
siyasi tahayyüllerinin daha kolay gerçekleşebilmesi için bir temel yaratma arzusuyla ilgilidir.8 
Askeri sebepler ise, İran’ın ‘güvenlik sorunu’ olarak tanımlayarak tehdit olarak gördüğü ve ön-
lem alma ihtiyacı hissettiği meselelere karşı, nükleer silah sahibi olmanın bir tür garanti sağla-
yacağı ve İran’ın caydırıcılığını katlayarak artıracağı inancıyla şekillenmektedir.9

Bu parametrelerde, İran’ı nükleer programını sonlandırmaya sevk edecek kadar radikal 
bir değişim henüz yaşanmadığı için, İran nükleer programının ilanihaye sonlanmış olduğunu, 
yani krizin bir daha tekrarlanmayacağını iddia etmek zor görünmektedir. İran’ın nükleer anlaş-
ma sonrası yaptığı balistik füze denemeleri ve Basra körfezinde ABD ile yaşadığı diğer olaylar da, 
bu görüşleri destekler niteliktedir.10 Bu sebeple İran’ın, ‘bir sonraki kriz’ için hazırlık yapmaya 
çalışması en muhtemel senaryodur. Üstelik yaptırımlar kaldırılmaya başlansa dahi, İran’a uygu-
lanan bütün yaptırımlar değil, sadece nükleer krize ilişkin sıkılaştırılan yaptırımlar kaldırılacağı 
için, devam edecek olan yaptırımların İran ve ABD arasında sorun üretmeye devam etmesi ve 
zaten güvensizliğin devam ettiği taraflar arasında bir ‘yol kazası’ yaşanması da muhtemel bir 
senaryodur.11

7  Mustafa Kibaroğlu, “Good for the Shah, Banned for the Mullahs: The West and Iran’s Quest for Nuclear Power”, 
Middle East Journal, Vol. 60, No. 2, pp. 207-232 (Türkçe versiyonu için; http://www.mustafakibaroglu.com/si-
tebuildercontent/sitebuilderfiles/Kibaroglu-IranNukleer-MEJ2006-Turkce.pdf); Robert Reardon, “Iran’s Nuclear 
Ambitions: Motivations, Trajectory, and Global Implications”, Ashley Tellis ve diğerleri (der.), Strategic Asia 2013-
14: Asia in the Second Nuclear Age, The National Bureau of Asian Research, 2013.

8  Kenneth M. Pollack, The Iranian Nuclear Program: Motivations and Priorities, http://www.brookings.edu/~/me-
dia/research/files/testimony/2006/5/17iran-pollack/20060517.pdf; Ali Vaez, Karim Sadjadpour, Iran’s Nuclear 
Odyssey: Costs and Risks, http://carnegieendowment.org/2013/04/02/iran-s-nuclear-odyssey-costs-and-risks/
fvui.

9  Mustafa Kibaroğlu, “Iran’s Nuclear Ambitions from a Historical Perspective and the Attitude of the West”, Middle 
Eastern Studies, Vol. 43, No. 2, pp. 223-245;  http://cns.miis.edu/npr/pdfs/npr_19-1_sherrill_iran_bomb.pdf.

10  Jay Solomon, Gordon Lubold, “Iran Test-Fires Another Missile, U.S. Says”, The Wall Street Journal, http://www.
wsj.com/articles/white-house-backs-closing-u-n-probe-into-irans-nuclear-program-1449595905; Louis Char-
bonneau, “Iran’s October Missile Test violated U.N. ban: expert panel”, Reuters, http://www.reuters.com/article/
us-iran-missiles-un-exclusive-idUSKBN0TY1T920151216; “Iran demands apology after detaining US navy boat 
crews for ‘violating’ Gulf waters, The Guardian, http://www.theguardian.com/world/2016/jan/12/iran-detains-
two-us-navy-ships-persian-gulf.

11  Nahal Toosi, “Iran deal nears a turning point”, Politico, http://www.politico.com/story/2015/12/iran-nucle-
ar-deal-obama-argument-216865.
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Şekil 3. İran Günlük Petrol Sıvıları İhracatının Yıllara Göre Değişimi (Kaynak: ABD EIA17)

2012 yılından beri daha sıkı bir şekilde devam eden yaptırımlar neticesinde, İran’ın petrol 
üretimi ve ihracatı, artmak bir yana dursun, azalma göstermiştir. Petrol sektöründe bu tablo-
nun oluşmasının arkasında iki ana etken bulunmaktadır ve ikisi de uluslararası yaptırımlarla 
yakinen ilişkilidir: Teknoloji eksikliği ve yatırım eksikliği. İran’a yönelik yaptırımlar, muhtevası 
gereği, diğer ülkelerden İran’a birçok mal ve hizmetlerin temin edilmesinin yanı sıra, bilhassa 
enerji sektörüne ilişkin teknolojilerin ihraç edilmesini de yasakladı.18 Bu teknoloji ihraç yasakla-
rı neticesinde İran petrol endüstrisi, ihtiyaç duyduğu yeni teknolojileri transfer yoluyla elde ede-
medi. Diğer seçenek olan, doğrudan yatırım çekme yoluyla hem teknoloji transfer etmek hem de 
üretim kapasitesini artırmak ise, ABD ve AB tarafından ‘cezalandırılma’ riskini göze alamayan 
finans ve enerji şirketleri sebebiyle gerçekleşmedi.

Yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte ise, birçok uluslararası enerji şirketinin, İran’ın atıl 
durumdaki enerji sahalarına yönelerek, İran’ın petrol üretim kapasitesinin hızla artmasında 
katkıları olacağı söylenebilir. Bu ihtimali güçlendiren etkenlerden ilki, petrol fiyatlarında 2014 
sonundan itibaren başlayan hızlı düşüştür. 2008 yılı ortalaması neredeyse 100 dolar olan ham 
petrolün, 2016 yılı başı itibariyle 30 doların altında seyrediyor olması, petrol şirketlerinin küre-
sel çaptaki karlılıklarına büyük darbe vurdu ve hatta bu şirketler birçok mevcut sahadaki üretim 
karlılığını kaybetti.19 Haliyle, yüksek fiyatlara göre yapılan yatırım planlarının birçoğu iptal edil-
miş durumdadır ve bazı çalışmalarda bu miktarın küresel çapta 200 milyar doları bulduğu öne 

17  ABD EIA, “Total Petroleum and Other Liquids Production – 2014”, http://www.eia.gov/beta/internation-
al/?fips=ir.

18  ABD Hazine Bakanlığı, “An overview of O.F.A.C. Regulations involving Sanctions against Iran”, https://www.trea-
sury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/iran.txt; “Embargoes and Sanctions on Iran”, https://
www.gov.uk/guidance/sanctions-on-iran; European Union External Action Service, “The European Union and 
Iran”, http://eeas.europa.eu/top_stories/2012/130412_iran_en.htm.

19  ABD EIA, “Petroleum and Other Liquids – Spot Prices”, https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_a.htm.

Yaptırımların kaldırılmasının ardından, İran ekonomisinde bir hareketlenme gözleneceği 
ve ülkenin genel ekonomik durumunda bazı iyileşmeler olacağı neredeyse kesindir. Uluslararası 
Para Fonu (IMF), 2015 yılında %0,8 büyüyen İran’ın, 2016 yılında %4,5’e yakın büyüyeceğini 
tahmin etmektedir.14 Buna paralel olarak, İran’ın kendi iç enerji talebinde de yükselme olacağı-
na kesin gözüyle bakılabilir. Dolayısıyla, İran’ın petrol ve doğalgaz ihracat kapasitesi açısından 
önem arz eden diğer bir etkenin de, ülkenin kendi iç talebindeki değişim olacağı iddia edilebilir.

2.A) Petrol Sektörü
İran, 157,8 milyar varil (bbl) rezerv ve %9,3 pay ile sırasıyla Venezuela, Suudi Arabistan 

ve Kanada’dan sonra dördüncü büyük petrol rezervine sahiptir.15 Buna karşılık, 2014 yılında 
İran, küresel petrol üretiminde, 3,6 bbl miktar ve %4’lük pay ile Çin’in ardından yedinci sırada 
yer almıştır.16 İran’ın, sahip olduğu büyük rezervlere rağmen, küresel üretim payı açısından, geri 
sıralara düşmesinin sebebi, özellikle 2012 yılından itibaren daha da sıkılaştırılmış olan ulusla-
rarası yaptırımlardır. İran’ın yıllık petrol üretimi, yıllara dayalı olarak incelendiğinde bu durum 
daha net bir şekilde görülmektedir (Bkz. Şekil 2). İran yalnızca üretim açısından değil, dünya 
pazarlarına ihracat açısından da, yaptırımların etkisiyle ciddi bir gerileme yaşamıştır. 2012 yılı 
öncesinde neredeyse 2,5 milyon varil/gün (mb/d) seviyesine kadar yükselen İran petrol ihraca-
tı, 2013 yılında 1,25 mb/d seviyesine kadar düşmüştür (Bkz. Şekil 3).
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 Şekil 2. İran Günlük Petrol Sıvıları Üretiminin Yıllara Göre Değişimi (Kaynak: BP 2015)

14  IMF, “Islamic Republic of Iran and the IMF”, https://www.imf.org/external/country/IRN/.

15  BP, Statistical Review of World Energy, 2015. 

16  Ibid.
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ortamının devam ettirilmesinde göreceklerinden, ilişkilerin bozulmaması için daha müdebbir 
davranacaklardır.

Birçok olumlu parametreye rağmen, İran petrol sektörünün önünde ciddi engeller de bu-
lunmaktadır. Bunlardan en önemlisi, küresel petrol arzı bolluğunda, İran’ın petrolünü kime sa-
tacağıdır. Özellikle, Suudi Arabistan gibi, uzun dönemli anlaşmalar ile sattığı petrolü ciddi mik-
tarda artırmış üreticilerin olduğu bir piyasada İran’ın, hedeflediği pazar payını elde edebilmesi 
için ya kısıtlı spot piyasalara satış yapması ya da fiyat kırması gerekecektir. İran petrol sektörü 
için diğer bir sorun alanı, İran’ın kendi yüksek iç talebidir. Bu durumun birkaç sebebi olmakla 
birlikte en önemlileri, İran’da devletin, halkın kullandığı petrol ürünü fiyatlarını sübvanse edi-
yor olması ve petrolün, elektrik üretiminde yaygın şekilde kullanılıyor olmasıdır. 2014 yılında, 
İran ham petrol üretimi 2,8 mb/d iken, ham petrol tüketimi, 1,8 mb/d olmuştur; yani İran, ham 
petrol üretiminin %64’ünü, yine kendisi tüketmiştir.25 İran’ın, yıllık birincil enerji kaynağı tüke-
timinde de ham petrolün payı %38 seviyesindedir.26 Mukayese açısından, aynı oran Türkiye’de 
%26, AB’de %33, Çin’de %20, Rusya’da %22 ve Suudi Arabistan’da %60’tır.27

Bu iki sorunu yakın gelecekte daha da önemli kılacak olan etkenler ise, iç talepte sübvanse 
edilen petrol miktarının artmasının devlete getireceği maddi yükten dolayı, Tahran yönetiminin 
mevcut petrol tüketim politikasını sürdürme maliyetinin yükselecek olmasıdır. Yaptırımların 
kaldırılmasının İran’ın daha hızlı büyümesine imkan sağlayacak olması, her iki sorunun da, daha 
etkili hale gelmesine sebep olabilir. Hem bu sorunlardan ilkinin çözümüne katkı sağlamak, hem 
de direniş ekonomisi doktrini uyarınca hammadde üretimi/ihracı yerine mamul madde ihracını 
öncelemek maksadıyla İran’ın, petrokimya sektörüne de önem vermesi kuvvetli bir ihtimaldir.

Her durumda, düşük fiyatın arz bolluğuyla birleştiği bir piyasada İran, petrol kartını dış 
politikada stratejik bir araç olarak kullanamayacağı için, Tahran’ın kısa vadedeki hedefi, coğrafi 
bir kısıt gözetmeden petrol ihracatını artırarak çabuk bir ekonomik rahatlama elde etmek ola-
caktır. Uzun vadede ise, İran, petrol sektörüne çekebildiği yabancı yatırımları, gelecekte kendi-
sine uygulanabilecek olan muhtemel yaptırımların, Batı ülkeleri için olan maliyetini artırmakta 
kullanacaktır. Böylece, kendisine yaptırım uygulamanın maliyetinin yükselmesi, yaptırımların 
daha yumuşak veya daha etkisiz kalmasına neden olabilir.

25  ABD EIA, “Iran”.

26  Ibid.

27  Türkiye için: Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, “Enerji Denge Tablosu 2014” http://www.eigm.gov.tr/File/?pat-
h=ROOT%2f4%2fDocuments%2fDenge+Tablosu%2f2014_Denge_Tablosu.xlsx; AB için: Eurostat, “Consumption 
of Energy”, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Consumption_of_energy#Main_tables; 
Çin için: ABD EIA, “Çin”, https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/China/china.
pdf; Rusya için: ABD EIA, “Rusya”, https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/
Russia/russia.pdf; Suudi Arabistan için: ”ABD EIA, “Suudi Arabistan”, https://www.eia.gov/beta/international/
analysis_includes/countries_long/Saudi_Arabia/saudi_arabia.pdf.

sürülmektedir.20

İran’a yatırım yapmak ise, salt ekonomik bir analizle, tam da bu sebeple mantıklı görün-
mektedir. İran’daki ortalama petrol üretim maliyeti, varil başına yaklaşık 5-10 dolar arasındadır. 
İranlı kaynaklara göre İran’ın petrol üretim maliyeti varil başına 5 dolar civarında olsa da, ulus-
lararası kaynaklara göre bu miktar, 10 dolar civarındadır.21 Dolayısıyla, yabancı enerji şirketle-
rinin İran’a yatırım yapmayı tercih etmeleri, ekonomik açıdan kuvvetli bir ihtimaldir. Bunun da 
vermiş olduğu olumlu havayla, İran Petrol Bakanı Bijan Namdar Zanganeh, yaptırımların kaldı-
rılmasını takiben İran petrol üretiminin 500 bin varil/gün (kb/d) artacağını, müteakip bir yıl 
içinde ise, bu miktarın 1 mb/d olacağını söylemiştir.22

Bu ihtimali kuvvetlendiren diğer bir etken ise, varılmış olan anlaşmanın, tabiatı gereği, 
‘sopa’dan ziyade ‘havuç’u denemeyi tercih etmesidir. Batılı ülkelerin, şirketlerini İran’a yatırım 
yapmaya teşvik ederek, İran’a, riske atmak istemeyeceği bazı ekonomik çıkarlar sağlayarak, Tah-
ran yönetiminin sert pozisyonunu yumuşatmaya çalışmaları muhtemeldir. Bunun için gereken 
asgari koşul ise, yapılacak yatırımların ekonomik yapılabilirliği (fizibilitesi) kadar, siyasi yapıla-
bilirliğinin de olmasıdır. Tam da bu hususa ilişkin olarak, İran yönetiminin attığı iki önemli adım 
olmuştur. İlki, Batılı hükümetler ve enerji şirketleri nezdinde daha olumlu bir imaj ile tanınan 
Bijan Namdar Zanganeh’in Ağustos 2013’te, daha yaptırımların en sert dönemlerinde, Petrol 
Bakanı olarak atanmasıdır.23 İkincisi ise, İran’ın, yabancı petrol şirketlerinin yatırım yapması için 
geliştirdiği yeni anlaşma formatıdır.24

Yeni anlaşma formatıyla İran, yabancı şirketlere sadece arama ve geliştirme alanlarında 
değil, üretimi devam ettirmekte de imkan tanımaktadır. Bunun, İran petrol sektörünün hızlı 
gelişimine sağlayacağı olumlu ekonomik katkıların yanı sıra, siyasi anlamda da olumlu etkileri 
olacağı beklenebilir. İran petrol sektörüne yapılacak olan yatırımlar sayesinde, hem İran hem de 
İran’a yatırım yapan şirketlerin hükümetleri, ekonomik çıkarlarını, yatırım ve ekonomik istikrar 

20  “Oil groups have shelved $200bn in new projects as low prices bite”, Financial Times, http://www.ft.com/cm-
s/s/0/d6877d5e-31ee-11e5-91ac-a5e17d9b4cff.html#axzz3vW8o5Ddm.

21  “Iran producing oil in lowest costs”, Mehr Haber Ajansı, http://en.mehrnews.com/news/105688/Iran-produ-
cing-oil-in-lowest-costs; NIOC, “Iran Be Able to Produce Oil at $1”, http://www.nioc.ir/Portal/Home/ShowPage.
aspx?Object=NEWS&ID=60716ee7-7ae8-4472-8897-cc02cfee8076&LayoutID=e846bebf-2e48-44ca-b540-4192
0a40d8dc&CategoryID=9d32c839-2930-4ee6-9321-782d4ac9484a.

22  “Iran’s return to market not to reduce oil prices”, Mehr Haber Ajansı,  http://en.mehrnews.com/news/111511/
Iran-s-return-to-market-not-to-reduce-oil-prices; Hashem Kalantari, Golnar Motevalli, “Iran Oil Minister Says 
Output to Rise a Week After Sanctions”, Bloomberg, http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-02/
iran-s-oil-minister-says-output-to-rise-one-week-after-sanctions.

23  “Iran’s new president to return Zanganeh to oil ministry-source”, Reuters, http://www.reuters.com/article/
iran-oil-minister-idUSL6N0FY05W20130728; Bijan Khajehpour, “Iran’s Petroleum Industry Welcomes Zan-
ganeh’s Return as Minister”, Al Monitor, http://www.al-monitor.com/pulse/tr/originals/2013/08/iran-petro-
leum-sector-veterans-zanganeh.html.

24  Sara Vakhshouri, “Iran offers new terms for oil contracts”, Al Monitor, http://www.al-monitor.com/pulse/origi-
nals/2014/02/iran-oil-contract-sanctions-energy-nuclear.html#.
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Şekil 4: İran’ın Yıllık Doğalgaz Üretiminin Yıllara Göre Değişimi (Kaynak: BP29)
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Şekil 5: İran’ın Küresel Doğalgaz Ticaretindeki Payının Yıllara Göre Değişimi (Kaynak BP, IEA30)

Geçmişe dönük düşünüldüğünde, bir zayıflık olarak, İran’ın, bu zamana kadar daha çok 
doğalgaz ihraç edebilmesinin önündeki en büyük engellerden iki tanesi, uluslararası yaptırımlar 
ve İran’ın kendi yüksek iç tüketimi olmuştur. Uluslararası yaptırımlar, her ne kadar doğalgaz 
üretiminde hayati bir düşüşe sebep olmamış olsa da, İran’ın doğalgaz üretimini artırmak için 
ihtiyaç duyduğu finans ve teknolojiye erişimini engelleyerek, ülkenin doğalgaz üretimini artır-
masını zorlaştırmıştır. Bu yönüyle yaptırımlar, aktif şekilde İran’ın doğalgaz üretimini mutlak 
değerce eksiltmemiş, fakat pasif şekilde üretimin nispi olarak zayıf kalmasına sebep olmuştur. 
Örneğin, İran Petrol Bakanı Bijan Namdar Zanganeh, İran doğalgaz sektörünün, Güney Pars sa-
hasının planlandığı gibi geliştirilebilmesi için 30 milyar dolar yatırıma hızlı bir şekilde erişmesi 
gerektiğini ifade etmiş olmasına karşın bu yatırım ihtiyacı, yaptırımlar sebebiyle giderilememiş-

29  Ibid.

30  Ibid., Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Natural Gas Information 2012.

2.B) Doğalgaz Sektörü
İran doğalgaz sektörü, yaptırımlar sonrası İran’ın dış politikasında, İran petrol sektörüne 

nispeten, çok daha kilit bir rol oynayacaktır. Özellikle, İran’ın uzun vadeli doğalgaz ihraç politi-
kasında hangi ülkelere ve hedeflere öncelik vereceği, hem bölgesel enerji jeopolitiği açısından, 
hem de İran dış politikası açısından hayati önemi haizdir. Kısaca, İran’ın, petrolden farklı olarak, 
doğalgazı daha stratejik ve siyasi bir araç olarak kullanmaya çalışacağı beklenebilir. Bunun için 
ise İran’ın atması icap eden adımlar iki başlık halinde toplanabilir: Doğalgaz üretimini artırmak 
ve hem boru gazı hem de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) anlamındaki doğalgaz ihracatında ta-
lep çeşitlendirmesi sağlamak. İran’ın yaptırımlar sonrası dönemde doğalgaz ihraç stratejisinin 
temelini, stratejik bir manevra kabiliyeti kazanmak oluşturacaktır. Bunu ise, hem bir sonraki 
muhtemel krizde kendisine uygulanabilecek olan yaptırımların Batı için olan maliyetini artıra-
cak şekilde, hem de yaptırımlarla kesilmesi riskine karşı, doğalgaz ihracatında belirli bir pazara 
bağlı kalmak yerine, çeşitlendirme politikası uygulayarak başarabilir.

Güney Pars Sahası’nda Katar ve İran’ın Pozisyonları (Kaynak: Anadolu Ajansı)

Yaptırımlar dönemi boyunca, İran’ın doğalgaz üretimi hayati bir düşüş yaşamamakla bir-
likte, büyük bir artış da gösteremedi. Yaptırımların sıkılaştırıldığı 2012 yılını müteakip dönemde 
küçük bir azalma yaşayan İran’ın doğalgaz üretimi, ancak 2014 yılında toparlanarak belirli bir 
artışı gerçekleştirebildi (Bkz. Şekil 4). Bu durum aslında, dünya doğalgaz rezervleri açısından 34 
tcm rezerv ile %18,2 paya sahip olan İran’ın, küresel doğalgaz üretiminde sadece %5 ve küresel 
doğalgaz ticaretinde %1’den bile az paya sahip olmasının altında yatan sebepler hakkında da 
fikir vermektedir (Bkz Şekil 5).28

28  BP, Statistical Review of World Energy, 2015.
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harcanan doğalgaz miktarının azaltılmasını sağlayabilir ve bu miktar sayesinde bir dengeleme 
imkanına kavuşabilir. Ayrıca, İran ekonomisinde enerji yoğunluğunun 2.883 kilogram (kg) petrol 
eşdeğeri olduğu göz önüne alındığında, ülkede enerji verimliliği alanında önemli bir potansiyel 
olduğu görülebilir. İklim veya ekonomi olarak benzer özellikteki diğer bazı ülkelerle kıyaslamak 
gerekirse aynı miktar Türkiye’de 1.578, Irak’ta 1.374 ve Suudi Arabistan’da 6.789’dur.37

Geleceğe dönük düşünüldüğünde ise, bir fırsat olarak, İran’ın doğalgaz ihraç kapasitesinin 
gelişimi açısından, yaptırımların etkisi kadar ülkenin kendi iç talebinin gelişimi de önem arz et-
mektedir. Diğer bir deyişle, İran’ın kendi iç tüketiminin bu denli yüksek olması, İran’ın doğalgaz 
ihraç stratejisinin önemli bir ayağının da İran’ın kendi iç doğalgaz talebinin değişimi olmasını 
beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede düşünüldüğünde, yaptırımların kaldırılmasından son-
raki süreçte, İran’ın doğalgaz ihraç stratejisinde üç ana gündem maddesi olacağı öngörülebilir: 
Doğalgaz üretimini artırmak, iç talebi dengeli tutmak ve dış talep çeşitlendirmesini sağlamak.

Doğalgaz üretimini artırmak açısından İran’ın ana oyun kurgusu, Katar ile ortak kullan-
makta oldukları Güney Pars sahasındaki atıl parsellerin geliştirilmesine öncelik vererek doğal-
gaz üretim hacmini yükseltmek olacaktır. Halen, ülkenin doğalgaz üretiminin yarıdan fazlasını 
karşılamakta olan Güney Pars sahasının İran tarafı, 24 parselden oluşmasına karşın bunların 
henüz ancak yarısı, yani 1 ila 10 arası parseller ile 12. Parsel, geliştirilebilmiştir. Yaptırımların sı-
kılaştırılmasıyla birlikte 2012’de Güney Pars sahasını terk eden uluslararası enerji şirketlerinin 
ardından, 15. ve 16. parsellerin İranlı şirketlerce geliştirilmesine karar verilmesiyle birlikte bu 
parsellerin geliştirilip üretime alınması İran’ın milli kabiliyetlerini yansıtan bir gösterge haline 
dönüşmüştü. Şimdi ise, yaptırımların kaldırılmasından sonraki süreçte İran’ın atıl parsellere ön-
celik vererek bunları, azami ölçüde uluslararası yatırım da çekmeye çalışarak üretime kazandır-
ması beklenmelidir, İranlı yetkililerin açıklamaları da bu yöndedir.38 Örneğin, 2016 yaz mevsimi 
içinde, Güney Pars sahasının beş parselinin daha geliştirileceği ilan edilmiştir.39

İkinci olarak, iç talebi dengeli tutmak hususunda İran’ın elinde üç önemli fırsat alanı bu-
lunmaktadır. Bunlardan ilki, enerjide uygulanan sübvansiyonların kademeli bir şekilde azaltıl-
ması suretiyle, hem enerji israfının önlenmesi hem de ülkede daha enerji verimli teknolojilere 
geçişin ekonomik olarak rekabet edebilir hale getirilmesidir. Enerji sübvansiyonlarında reform 
yapılmasına ilişkin olarak İran, 2010 ve 2014’te bazı önemli adımlar atmış ve bu adımlar neti-
cesinde ülkedeki petrol, doğalgaz ve elektrik fiyatları %43 ila %75 arasında artış göstermişti.40 
Yaptırımların kaldırılmasını takip eden süreçte, ekonominin canlanmaya başlamasıyla birlikte, 

37  Dünya Bankası, “Energy use (kg of oil equivalent per capita)”, http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.PCAP.
KG.OE.

38  Reza Yeganehshakib, “Will South Pars help bring Iran’s economy back to life?”, Al Monitor, http://www.al-monitor.
com/pulse/originals/2015/12/iran-south-pars-phases-15-16-inauguration-impact.html#.

39  “Five more South Pars phases operational by summer”, PressTV, http://217.218.67.231/Deta-
il/2016/01/11/445371/south-pars-gas-field-National-Iranian-Oil-Company-Roknoddin-Javadi-.

40  ABD EIA, “Iran”.

tir.31 İran’ın ana doğalgaz üretim sahası olan Güney Pars sahasındaki parsellerin henüz ancak ya-
rısının geliştirilebilmiş olmasının da sebepleri arasında, yaptırımların sebep olduğu gecikmeler 
başta gelmektedir.

İç tüketim açısından İran, ihtiyaç duyduğu birincil enerji kaynağı tüketiminde, kendi üret-
tiği petrol ve doğalgaza neredeyse tamamen bağımlı olmak gibi bir zafiyete sahiptir. Bu oran 
öylesine yüksektir ki, 2014 yılında İran’ın toplam birincil enerji kaynağı tüketiminde %38 paya 
sahip olan petrole ek olarak doğalgazın payı %60 civarındadır.32 2014 yılında, İran’ın 172,6 mil-
yar metreküp (bcm) olan doğalgaz üretiminin 50,3 bcm’e karşılık gelen %29,2’si elektrik üretimi 
amacıyla termik santrallerde tüketilmiş ve elektrik üretiminin %67’si doğalgazdan elde edilmiş-
tir.33 Mukayese açısından, kurak geçen ve termik santrallerin azami ölçüde çalıştırıldığı 2014 yı-
lında Türkiye, elektrik üretimi için toplamda 23,4 bcm doğalgaz tüketmiştir.34 Ayrıca 2014 yılın-
da İran, 34 bcm ve 32,6 bcm doğalgazı da sırasıyla petrol üretimini devam ettirebilmek amacıyla 
reenjeksiyonda ve sanayi sektöründe kullanmıştır.35 İran’ın, yaptırımların sebep olduğu ekono-
mik yavaşlamanın da etkisiyle 2015 yılında iç talebinin nispeten daha yavaş artması sayesinde, 
2016 yılında, kendi iç talebinden daha fazla doğalgaz üretimi gerçekleştirerek net bir doğalgaz 
ihraç kapasitesine sahip olacağı tahmin edilmektedir.

Yaptırımların kaldırılmasından sonraki süreçte ise, İran ekonomisinin nispeten hızlı büyü-
yeceği kesinlik seviyesinde öngörülmektedir (Bkz. Bölüm 2). Bu durumun etkisiyle, İran’ın iç ta-
lebinin hem elektrik hem de doğalgaz tüketimi açısından artması muhtemeldir. Daha şimdiden, 
İranlı çimento üreticilerinin, doğalgaz kesintileri sebebiyle üretime devam edemedikleri düşü-
nüldüğünde, yaptırımlardan sonraki süreçte, doğalgaz talebinde adeta bir ‘patlama’ yaşanma-
sı ciddi bir ihtimaldir.36 Diğer taraftan İran, yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte, petrol üretim 
sektöründe yeni teknolojiye ve yatırım olanaklarına kavuşarak, petrol sektöründe reenjeksiyona 

31  NIOC, “Iran’s Shared Oil, Gas Fields Needs $50 Billion”, http://www.nioc.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Ob-
ject=NEWS&ID=758f1377-f3d2-4029-94c2-3b310360c0ae&WebPartID=24c4c064-2409-43ec-a1d6-2fa9f-
50b4240&CategoryID=65c76df2-8d90-4f41-9b18-8b22a277f981; Anthony DiPaola, Grant Smith and Indira A.R. 
Lakshmanan, “Iran Could Add Million More Barrels a Day to the Oil Glut”, Bloomberg, http://www.bloomberg.
com/news/articles/2015-03-19/iran-can-add-million-barrels-of-oil-fast-but-needs-help-for-more.

32  ABD EIA, “Iran”.

33  Sara Vakhshouri, “Sanctions Raise Questions about Iran’s Export Capacity,” Middle East Economic Survey, Novem-
ber 9, 2012, http://archives.mees.com/issues/1448/articles/49566; “Iran Consumed 174 Bcm of Gas Last Year“, 
Natural Gas Europe, http://www.naturalgasasia.com/iran-consumed-174-bcm-of-gas-last-year-15211.

34  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Doğalgaz Sektör Raporu 2014.

35  Dalga Khatinoglu, “Puzzle of gas re-injection in Iran; economical or not?”, Trend Haber Ajansı, http://en.trend.az/
iran/business/2376060.html; Micha’el Tanchum, “A Post-Sanctions Iranand the Eurasian Energy Architecture”, 
Atlantic Council, 2015.

36  “Gas shortage cripples 35% of Iran’s cement production”, Global Cement, http://www.globalcement.com/news/
item/4473-gas-shortage-cripples-35-of-iran-s-cement-production; Mehdi Sepahvand, “Iranian cement factories 
worried after gas supply halted due to cold“, Trend Haber Ajansı, http://en.trend.az/iran/business/2467038.html; 
Mehdi Sepahvand, “Iran’s cement industry grounded by non-cooperative oil, industry ministries”, Trend Haber 
Ajansı, http://en.trend.az/iran/business/2479172.html.
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LNG terminalinden, Japonya’daki Nihonkai veya Çin’deki Lianyungang LNG terminallerine kadar, 
10.000 kilometreden daha geniş bir yay içerisinde doğalgazını pazarlama imkanına kavuşabilir. 
Küresel LNG ticaretindeki en uzun rotalardan biri olan, Trinidad LNG’sinin, Ümit burnu rotasıyla 
Japonya’nın Niigata-Higashi LNG terminaline taşınması rotasının 25.000 kilometre civarında bir 
mesafeye sahip olduğu düşünülürse, İran LNG’sinin 10.000 kilometre gibi bir ihracat menzili 
içinde çok sayıda alıcıya ulaşması mümkündür45.

İran’ın LNG ihracatı seçeneğine yönelmesi, saf ekonomik bir mantıkla bakıldığında yapı-
labilir gözükmemektedir. Çünkü, düşük petrol fiyatları, Asya pazarlarında hakim konuma yük-
selmesi beklenen Avustralya LNG’si ve Avrupa’ya LNG ihracatına başlayan ABD gibi yeni teda-
rikçilerin varlığı, küresel pazarın neredeyse üçte birini tek başına kontrol eden Katar gibi bir 
LNG devinin dahi konumunu tehlikeye sokarken, İran gibi hem sektöre yeni girecek olan hem 
de orta vadede yaptırımlara tekrar maruz kalma ihtimali olan bir tedarikçinin küresel pazarda 
rekabet edebilmesi zor görünmektedir. Diğer taraftan, İran’ın, LNG ihracat kabiliyetini ekonomik 
getirilerine ek olarak, siyasi getirilerinden dolayı da elde etmek isteyeceği söylenebilir. İran’ın 
LNG ihraç kabiliyeti elde etme çabası, siyasi temelli ekonomik bir hamle olduğu için, bu konuda 
kendisine uygulanan yaptırımlar da, siyasi temelli ekonomik adımlar şeklinde olmuştur. Bu du-
rumun en açık göstergesi, Basra körfezi kıyısındaki Tombak limanında inşaatı devam eden LNG 
terminalinin, diğer birçok aşamasında tamamlanma oranlarının %60 ila %90 arasında olmasına 
karşın, en kritik ileri teknolojiye ihtiyaç duyulan sıvılaştırma terminalinde tamamlanma oranı-
nın %40 civarında kalmasıdır.46

LNG ihraç kabiliyeti, İran’a, gelecekteki muhtemel yaptırımlar sırasında stratejik bir es-
neklik de sağlayarak, hem enerji ihracatı hem de muhtemel uluslararası yaptırımları delmek açı-
sından, önemli bir avantaj sağlayacaktır. Daha çok ülkenin İran ile enerji ticaretinde bulunması, 
muhtemel bir kriz anında ikna edilmesi gereken daha fazla ülke demek olacağından, muhtemel 
bir yaptırımlar döneminin Batı için maliyeti de yükselmiş olacaktır. Böylece Tahran yönetimi, 
LNG ihraç kabiliyeti elde ederek şu üç amacı gerçekleştirebilir: Yakın çevresindeki rakip ülkele-
re bağımlılıktan kurtulma, doğalgaz ihracat portföyünü çeşitlendirme ve gelecekteki muhtemel 
yaptırımlara karşı stratejik bir esneklik elde etme.47 LNG projelerinde ilerleme sağlayabilmek 
için İran, Avrupalı şirketlerle görüşmektedir.48 İran’ın, en azından küçük hacimli LNG ihracatına 
bir an evvel başlayabilmek için, bir yüzer LNG tesisi satın alarak, bir milyon ton LNG ihracına 
(yaklaşık 1,5 bcm) başlaması ihtimali kuvvetli gözükmektedir.49

45  Uluslararası Gaz Birliği, World LNG Report – 2015 Edition.

46  İran Sıvılaştırılmış Doğalgaz Şirketi, “Current Status”, http://www.iranlng.ir/en/our-project/current-status.

47  Serhan Ünal, “Iranian gas may not flow through Turkey”, Hürriyet Daily News”, http://www.hurriyetdailynews.
com/iranian-gas-may-not-flow-through-turkey.aspx?pageID=449&nID=87332&NewsCatID=396.

48  “Iran in talks to build LNG tankers”, PressTV, http://217.218.67.231/Detail/2016/01/13/445644/Iran-tan-
ker-shipping-LNG-sanctions.

49  “Iranian, French firms finalize FLNG talks”, PressTV, http://217.218.67.231/Detail/2015/12/13/441539/
Iran-gas-production-FLNG-France-Javadi; “Belgium May Establish FLNG Facilities in Iran’s Kharg Island”, Natural 

Tahran yönetiminin eli reform yapma anlamında daha rahat olacaktır. Ancak yine de, Şubat 2016 
sonunda yapılacak olan meclis seçimlerinden önce enerji fiyatlarına ilişkin radikal bir reform 
kararı alınması beklenmemelidir. Diğer taraftan, enerji tüketiminin hem mevsimsel olarak hem 
de yaptırımlar sonrası ekonominin büyümesiyle birlikte tavan yapacağı 2016 yaz mevsiminden 
önce, enerji fiyatlarına ilişkin bazı tedrici reform kararları alınabilir.

İkinci fırsat alanı, yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte, özellikle petrol üretim endüstri-
sinde yeni teknoloji ve finansmana erişimi kolaylaştıkça, İran petrol endüstrisinin eskimiş ve 
verimden düşmüş petrol kuyularını yenileyerek, gaz reenjeksiyonu için daha az doğalgaz tüket-
mek zorunda kalacak olmasıdır. Bu sayede, 2014 yılında 34 bcm olan reenjeksiyon amaçlı do-
ğalgaz tüketiminde yapılacak olan tasarruf, ülkenin gelişmesi beklenen petrokimya sektörünün 
ihtiyaçlarına, artması beklenen elektrik tüketiminin karşılanmasına veya ihracata ayrılabilir. 
Üçüncü fırsat alanı, büyük bir tüketim potansiyeline sahip olan İran’daki termik santrallerin ye-
nilenmesiyle ve İran elektrik kurulu gücünde doğalgaz çevrim santrallerinin payının ve bilhassa 
miktarının azaltılmasıyla elde edilebilecek olan doğalgaz tasarrufudur. İran’ın elektrik kurulu 
gücünün, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda öngörüldüğü üzere, 2025 yılına kadar her yıl 
5.000 megavat (MW) artırılması ve bu çerçevede 2016 yılı içinde 73.000 MW seviyesinde olması 
beklenmektedir.41

Doğalgaz ihracat stratejisinin üçüncü ayağında, talep çeşitlendirmesini sağlamak açısın-
dan İran’ın üç farklı hamle yapabilmesi mümkündür ve bu hamleleri uygun bir terkip ile birleş-
tirerek tercih edebileceği gibi, sadece birine veya ikisine değişen miktarlarda önem vererek de 
tatbik etmeye çalışabilir. İran’ın talep çeşitlendirmesi için yapabileceği en önemli hamle LNG 
ihraç kabiliyeti elde etmektir. İran, neredeyse 40 yıldır bir LNG terminali inşa etme hedefini sür-
dürüyor olsa da, özellikle uluslararası yaptırımlar sebebiyle bu, mümkün olamamıştır.42 Örne-
ğin 2012’de, LNG terminali projesi inşasını üstlenen Çinli firma, yaptırımların etkileri sebebiyle, 
projeyi durdurmak zorunda kalmıştı.43 İran’ın LNG ihraç kabiliyetine sahip olmak istemesinin 
ardındaki temel güdü, zaten kısıtlı olan doğalgaz ihracat kapasitesini, derin siyasi ayrılıklara sa-
hip olduğu yakın çevre ülkelerine muhtaç kalmaksızın, küresel pazarlara ulaştırabilme arzusu-
dur. İran, komşusu Katar ile aynı doğalgaz sahasını paylaşıyor olmasına karşın, Katar, %31 pay 
ile 2006 yılından beri dünyanın bir numaralı LNG tedarikçisiyken, kendisi hiçbir LNG ihraç ka-
pasitesine sahip değildir.44 İran LNG ihraç kabiliyeti elde etmek suretiyle, Litvanya’daki Klaipeda 

41  İran Enerji Bakanlığı, “Iran currently Mideast’s major electricity producer”, http://news.moe.gov.ir/Deta-
il?ANWID=636; “28 milyar dolarlık elektrik alanındaki proje, yabancı yatırımcı bekliyor”, Mehr Haber Ajansı, 
http://tr.mehrnews.com/news/1858186/28-milyar-dolarl%C4%B1k-elektrik-alan%C4%B1ndaki-proje-yaban-
c%C4%B1-yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1; “$28bn Power Projects Up for Grabs“, Shana, http://www.shana.
ir/en/newsagency/252684/-28bn-Power-Projects-Up-for-Grabs.

42  ABD EIA, “Iran”.

43  Yeganeh Salehi, “Iran and China Suspend $3.3 Billion LNG Project, Mehr Says”, Bloomberg, http://www.bloom-
berg.com/news/articles/2012-09-02/iran-and-china-suspend-3-3-billion-lng-project-mehr-says.

44  ABD EIA, “Qatar”, https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Qatar/qatar.pdf.
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kontrol altında tutup doğalgaz üretimini de artırarak, petrokimya ve elektrik üretim sektörleri 
başta olmak üzere, yüksek doğalgaz tüketimine sahip sektörlerin ihtiyacını karşılamak ve do-
ğalgaz ihracatını artırmaya çalışmak olacaktır. Uzun vadede ise İran, özellikle LNG ihraç kabi-
liyeti elde etmeye çalışacaktır ve bunu, enerji diplomasisinin temellerinden biri olarak kabul 
edecektir. Ayrıca, üç muhtemel boru gazı ihraç rotasından, siyasi ve ekonomik olarak en yapılabi-
lir gördüğüne öncelikli şekilde odaklanarak, istikrarlı bir gelir kalemi oluşturmaya çalışacaktır. 
Doğalgaz ihracatını, elektrik ihraç stratejisi ile de harmanlayarak, bölgesel enerji jeopolitiğinde 
önemli bir avantaj elde etmeye çalışacaktır.

İran’ın talep çeşitlendirmesi açısından yapabileceği diğer bir hamle, boru hatlarıyla ihraç 
edeceği doğalgaz portföyünü çeşitlendirmek olacaktır. Bu çerçevede, Tahran yönetiminin önün-
de üç muhtemel seçenek bulunmaktadır: Türkiye üzerinden Avrupa, Türkmenistan / Pakistan 
üzerinden Çin ve Umman üzerinden Hindistan (Bkz. Bölüm 3.A, 3.D, 3.E). Nükleer anlaşma ile 
elde edilen nispi işbirliği ortamının ne kadar sürdürülebilir olduğu henüz netleşmediğinden, 
İran’ın bütün ihtimalleri aynı anda ilerletmeye çalışmak yerine, öncelikle siyasi ve ekonomik 
olarak en uygulanabilir olanından başlayacağı öngörülebilir. Böylece, hedeflenen fayda en hızlı 
şekilde elde edilmiş olacaktır.

İran’ın talep çeşitlendirmesi açısından üçüncü seçeneği ise, doğalgaz ihracatını, ‘enerji ih-
racatı’ şeklinde tasarlayarak doğalgazı, elektrik formunda ihraç etmektir. Tahran yönetimi, iç 
talep ve elektrik üretimi anlamında aralarında yakın bir ilişki bulunan doğalgaz ve elektrik sek-
törlerini, direniş ekonomisi doktrininin ilkeleriyle de uyumlu bir şekilde ele alarak, doğalgazı 
hammadde şeklinde ihraç etmek yerine, daha katma değerli bir ürün olan elektrik şeklinde ih-
raç etmeyi tercih edebilir. İran’ın zaten halihazırda bütün komşularıyla doğalgaz-elektrik takas 
veya doğrudan elektrik ticareti ilişkisi bulunmaktadır. Bu ilişkiler kapsamında 2012 yılında İran, 
11.000 gigavat saat (GWh) ihracat ve 4.000 GWh ithalat gerçekleştirerek toplamda, 15.000 GWh 
elektrik dış ticaret hacmine sahip olmuştur.50 Mukayese açısından, 2012 yılında Türkiye’nin top-
lam elektrik dış ticaret hacmi, 2.953 GWh ihracat ve 5.826 GWh ithalat olmak üzere, toplamda 
8.779 GWh olmuştur.51

Elektrik ihracatında İran’ın hedefi, bu miktarı azami ölçüde artırarak, başta Türkiye ve 
körfez ülkeleri olmak üzere, bütün bölge için önemli bir elektrik tedarikçisi olmaktır.52 Elektrik 
ihracatı aynı zamanda, İran’ın yaptırımların etrafından dolaşması için de bir fırsat alanı yarattı-
ğından, gelecekte yaptırımların tekrarlanması durumunda İran bundan faydalanabilir.53 Elektrik 
ihracının bir diğer faydası da, elektriğin, doğalgaz veya petrol gibi birincil enerji kaynaklarından 
farklı olarak, ticari anlamda depolanamayan anlık bir ürün olmasından dolayı ilişkide, bir teda-
rikçi olarak İran’ın elini kuvvetlendirmesidir. Böylece, yaptırımlar tekrar uygulanmaya başlasa 
dahi, İran’dan önemli miktarda elektrik ithalatı yapan ülkelerin bu ticareti durdurma esnekliği 
çok daha az olacaktır. Yani İran, enerji ihracatının talep esnekliğini azaltmış olacaktır.

Yaptırımlar sonrası İran’ın doğalgaz alanındaki kısa vadeli hedefleri, iç talebin büyümesini 

Gas Europe, http://www.naturalgaseurope.com/belgium-flng-facilities-iran-kharg-island-26260; “Iran, France to 
build 1st FLNG unit in Persian Gulf”, Mehr Haber Ajansı, http://en.mehrnews.com/news/112760/Iran-France-to-
build-1st-FLNG-unit-in-Persian-Gulf.

50  ABD EIA, “Iran”.

51  Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), “Türkiye Elektrik Üretim-İletim İstatistikleri 2012”, http://www.teias.gov.
tr/T%C3%BCrkiyeElektrik%C4%B0statistikleri/istatistik2012/istatistik%202012.htm.

52  http://www.iran-daily.com/News/131575.html; “یاه هاگورین ریاخذ دیدش شهاک /تفای شیازفا ناریا قرب دیلوت 
./Mehr Haber Ajansı, http://www.mehrnews.com/news/2912331 ,”یبآ  قرب

53  Shabnam Mirsaeedi-Glossner, “Iran’s Flourishing Regional Influence: Electricity Exports as a Loophole to Sanc-
tions”, Science and Diplomacy, Vol. 2, No. 3.
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3) BÖLGESEL ENERJİ JEOPOLİTİĞİ
3.A) Türkiye ve Azerbaycan
Türkiye ve Azerbaycan, ‘bir millet iki devlet’ olmaktan başka, milli çıkarları birbirleriyle 

yüksek seviyede örtüşen iki müttefik ülke konumundadır. Türkiye, coğrafi konumu gereği, Azer-
baycan enerji kaynaklarının dünya pazarlarına ulaştırılabildiği bir kapı konumundadır. Bundan 
başka Türkiye ve Azerbaycan, Güney Kafkasya’da Gürcistan’ın da dahil olduğu üçlü doğu-batı 
stratejik eksenini oluşturmaktadır ve diğer eksen olan, Rusya-Ermenistan-İran kuzey-güney ek-
seniyle, örtülü bir rekabeti sürdürmektedirler. Savunma alanındaki işbirlikleri de dahil olmak 
üzere, ekonomi alanında gitgide yoğunlaşan bir işbirliği, iki ülkeyi, enerji jeopolitiği anlamında 
birlikte hareket edeceklerini öngörerek, aynı kefeye koymayı mümkün kılmaktadır. Ankara ve 
Bakü’nün ikili ilişkilerindeki yakın tarihsel tecrübe de, ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde güç-
lendirilmesini sağlamıştır.54

Özellikle 2005 yılında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın (BTC) açılmasından sonra 
gitgide yoğunlaşan ilişkiler, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı’nın (BTE) faaliyete geç-
mesiyle, 2015 yılında Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) temelinin atılmasıyla, 
Azerbaycan Milli Petrol Şirketi’nin (SOCAR) İzmir’de, bugüne kadar Türkiye’ye gelmiş en büyük 
doğrudan yatırım olan Star rafinerisini inşa etmesiyle ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin 
geliştirilmesiyle, gerçek anlamda bir ittifak ilişkisine doğru evrilmiştir.55

Yaptırımlar sonrası İran’ın Türkiye ve Azerbaycan ikilisiyle nasıl bir ilişkiye sahip olaca-
ğını belirleyecek olan temel faktör ise, Türkiye-İran ilişkilerinin nasıl olacağıdır. Diğer taraftan, 
Azerbaycan ve İran arasında, elektrik/doğalgaz ticareti sahasında bağımsız bazı projelerin ger-
çekleştirilmesi ihtimali olmakla birlikte bunları, bölgesel jeopolitik zemininde değil, ikili ilişkiler 
kapsamında değerlendirmek daha mantıklı olacaktır.56 Azerbaycan ve İran, karşılıklı ekonomik 
çıkarlarını geliştirmek için, takas anlaşmaları gibi birtakım adımlar atabilirler. Hem İran’ın yap-
tırımlar sonrası dönemde hızlı ve geniş bir ekonomik toparlanmayı hedefliyor olması, hem de 
petrol fiyatlarındaki düşüşten sonra Azerbaycan’ın iki kez devalüasyona gitmesine sebep olan 
ekonomik zorlukların aynı zamana denk geliyor olması, İran-Azerbaycan ekonomik ilişkileri açı-
sından olumlu bir dönemi teşvik edebilir.57

54  Barçın Yinanç, “Past crisis provided a reality check for Ankara and Baku”, Hürriyet Daily News, http://www.hur-
riyetdailynews.com/past-crisis-provided-a-reality-check-for-ankara-and-baku.aspx?pageID=238&nID=73201.

55  Micha’el Tanchum, “Deepening Turkey-Azerbaijan Economic Partnership Creates Framework for Regional Bloc”, 
The Turkey Analyst, http://turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item/334-deepening-tur-
key-azerbaijan-economic-partnership-creates-framework-for-regional-bloc.html.

56  Dalga Khatinoglu, “Prospects of Tehran-Baku energy relations”, Trend Haber Ajansı, http://en.trend.az/business/
energy/2473500.html; Dalga Khatinoglu, “Five points of Iran-Azerbaijan energy cooperation”, Trend Haber Ajansı, 
http://en.trend.az/business/energy/2333794.html.

57  “Azeri leader says cheap oil made manat devaluation inevitable”, Hürriyet Daily News, http://www.hurriyetda-
ilynews.com/azeri-leader-says-cheap-oil-made-manat-devaluation-inevitable.aspx?pageID=238&nID=92918&-

Sektör / Vade Kısa Vade Uzun Vade

Petrol

AMAÇ: Çabuk ekonomik rahatlama 
sağlamak
ARAÇ: 1) Stokları piyasaya sürmek, 2) Atıl 
kapasiteyi devreye almak, 3) Serbest kalan 
fonlarla acil yatırım ihtiyaçlarını karşılamak
- Coğrafi bir kısıt olmaksızın, spot piyasalar 
da dahil olmak üzere, pazar payını artırıcı 
hamleler beklenmelidir

AMAÇ: Uluslararası şirketlerin 
doğrudan yatırımları sayesinde, 
karşılıklı bağımlılık yaratarak 
gelecekteki muhtemel yaptırımların 
Batı için olan maliyetini artırmak
ARAÇ: 1) Yeni kontrat tipi ile daha 
fazla yatırım çekmek, 2) Serbest 
kalan yurtdışı fonlarıyla yatırımları 
gerçekleştirmek

Doğalgaz

AMAÇ: İhracat ve iç sanayi tüketimi için 
yeterince doğalgaz arzını temin etmek.
ARAÇ: 1) İç talebin büyümesini kontrol 
altına almak, 2) Termik santrallerde 
verimlilik artışları sağlamak

AMAÇ: Doğalgaz ihracında talep 
çeşitlendirmesi sağlamak
ARAÇ: 1) Doğalgaz üretimini 
artırmak, 2) LNG ihraç kabiliyeti 
edinmek, 3) Siyasi/ekonomik 
olarak en yapılabilir yeni bir boru 
gazı ihraç rotası açmak

Elektrik

AMAÇ: Yaptırımlardan sonra daha hızlı 
artması beklenen iç talebi karşılamak
ARAÇ: 1) Santrallerin iyileştirilmesiyle 
verimlilik artışları sağlamak, 2) İç talebi 
dengeli tutmak için sübvansiyonlarda 
reform yapmak

AMAÇ: Yakın bölge ülkelerinin 
önemli bir elektrik tedarikçisi 
olmak
ARAÇ: Yeni çevrim santralleri başta 
olmak üzere yenilenebilir santral 
yatırımlarıyla elektrik arz fazlası 
elde etmek

Şekil 6: Petrol, Doğalgaz ve Elektrik Sektörlerinde İran’ın Kısa/Uzun Vadeli Amaç/Araçları
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Irak İran Suudi ArabistanNijerya KazakistanRusya Diğer
(%) 31,37 29,72 11,52 9,84 8,73 3,47 5,35
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%9
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%30

%31

Irak İran Suudi	Arabistan Nijerya Kazakistan Rusya Diğer

Şekil 8. Tedarikçi Ülkelerin Türkiye Ham Petrol Piyasasındaki Payları (2014) (Kaynak: EPDK)

Ayrıca, petrol ve doğalgaz sektöründen başka, Türkiye ve İran arasında yoğun bir elektrik 
ticareti de bulunmaktadır. Örneğin 2014 yılında Türkiye, İran’dan 2,252 GWh elektrik enerjisi 
ithal etmiş ve böylece o yıldaki toplam elektrik arzının %1,1’ini İran’dan karşılamıştır.60 Bütün 
bunlardan yola çıkarak, Türkiye-İran ekonomik ilişkilerinin temel unsurunun enerji olduğu, 
enerji ilişkileri açısından ise temel unsurun doğalgaz olduğu ve her iki tarafın da bu ilişkiden 
sağladıkları fayda vazgeçilemez nitelikte olduğu için, mevcut enerji ilişkilerine yönelik ciddi bir 
tehdit bulunmadığı savunulabilir.61 Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin fiyat indirimi kararı ver-
diği, İran gazının fiyatı gibi mevcut sorunlu alanlar da, çözülebilir nitelikte kalmaktadır.62

Müstakbel enerji ilişkileri kapsamındaki en önemli husus ise, yaptırımların kaldırılma-
sından sonraki süreçte, İran doğalgazının ‘Türkiye ve ötesi’ için ne anlam ifade edeceğidir. Yani, 
İran doğalgazının Türkiye üzerinden dünya ve özellikle de Avrupa pazarlarına taşınıp taşınma-
yacağıdır. Dolayısıyla, iki ülke arasındaki ilişkiler, İran doğalgazının batı yönünde taşınması açı-
sından hayati öneme sahiptir. Büyük hacimlerdeki İran doğalgazının, Türkiye üzerinden Avrupa 
pazarlarına taşınması ise üç ana sebepten dolayı muhtemel gözükmemektedir: Türkiye-İran ikili 

60  TEİAŞ, “Türkiye Elektrik Üretim-İletim İstatistikleri 2014”, http://www.teias.gov.tr/T%C3%BCrkiyeElektrik%-
C4%B0statistikleri/istatistik2014/istatistik2014.htm.

61  Serhan Ünal, Eyüp Ersoy, “Political Economy of Turkish-Iranian Relations: Three Asymmetries”, Middle East Stu-
dies, Vol. 5, No. 2, pp. 141-164.

62  “Turkey to get Iranian gas discount”, Anadolu Ajansı, http://aaenergyterminal.com/newsRegion.
php?newsid=7439861.

İran ve Türkiye arasındaki ilişkilerin halihazırdaki temel unsuru, taraflar arasındaki ekono-
mik ilişkiler için de bir istikrar unsuru teşkil eden enerji ilişkileridir. Enerji ilişkileri ise, mevcut ve 
müstakbel ilişkiler olarak iki kısımda incelenmelidir. Çünkü mevcut ilişkiler, genelde yapılıp bitmiş 
bir pazarlığın yarattığı ilişkiler durumunu temsil ederken, müstakbel ilişkiler başlı başına yeni bir 
müzakere alanıdır. Mevcut ilişkiler kapsamında İran doğalgazı, Türkiye’nin en yüksek fiyatı ödediği 
doğalgaz olmasına rağmen Türkiye, İran’dan yıllık ortalama 9 bcm doğalgaz ithalatı yapmaktadır 
ve İran doğalgazı Türkiye piyasasında %18’lik paya sahiptir (Bkz. Şekil 7).58

Rusya İran AzerbaycanCezayir Nijerya Diğer
(%) 54,76 18,13 12,33 8,48 2,87 3,43

%3%3

%8

%12

%18

%55

Rusya İran Azerbaycan Cezayir Nijerya Diğer

Şekil 7. Tedarikçi Ülkelerin Türkiye Doğalgaz Piyasasındaki Payları (2014) (Kaynak: EPDK)

Türkiye’nin ise İran’ın doğalgaz ihracatındaki payı %90’ın üstüne çıkmaktadır. Doğalgaza 
ek olarak Türkiye İran’dan, yıllara göre dalgalanma göstermekle birlikte, 2014 yılında 5,19 mil-
yon ton ham petrol ithalatı yapmıştır ve bu rakamla İran, %29,72 pazar payı ile Irak’tan sonra 
ikinci sıradadır (Bkz. Şekil 8).59

NewsCatID=348; “Azerbaijan to compensate consequences of manat’s devaluation”, Trend Haber Ajansı, http://
en.trend.az/azerbaijan/politics/2472283.html; “Azerbaijani manat collapses after government abandons dollar 
peg”, Financial Times, http://www.ft.com/cms/s/0/b5f46eac-a7c4-11e5-9700-2b669a5aeb83.html#axzz3ws-
87ToTY.

58  EPDK, Doğalgaz Sektör Raporu 2014.

59  EPDK, Petrol Sektör Raporu 2014.
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gazını, yine kendi eliyle, Türkiye’nin bir pazarlık unsuru haline getirmesi beklenemez.

İkinci olarak, bölgesel güç dengesi açısından, Türkiye’nin, bölgesel enerji denklemini do-
mine ederek, bölgede daha fazla güç ve nüfuz kazanması ihtimaline karşı, bölgenin diğer ülkeleri 
tarafından tedbirler alınacaktır. Başlangıç açısından mesele, enerji tedarik güzergahlarının çeşit-
lendirilmesine ilişkindir. Enerji güvenliğinin en temel kurallarından biri, tedarik kaynaklarının 
ve güzergahlarının çeşitlendirilmesidir. Fakat, Türkiye’nin büyük hacimlerdeki İran gazı için bir 
transit güzergahı haline gelmesi, Türkiye’yi, AB-İran enerji ilişkileri açısından çok daha güçlü bir 
‘Ukrayna’ haline getirebilir. Dahası, şu anda, hem Türkiye-Rusya krizi hem de Kuzey Akım 2 pro-
jesi sebebiyle ölmüş gibi gözüken Türk Akımı’nın uzun vadedeki kaderi kesinlik kazanmadıkça, 
İran-Türkiye-Avrupa boru hattının kaderi de, bu belirsizlikten etkilenecektir. Çünkü, eğer Türk 
Akımı her şeye rağmen hala gerçekleştirilme yolunda bir şansa sahip olursa, TANAP ve Irak-Tür-
kiye doğalgaz hattıyla birlikte Türkiye, zaten Rusya, Azerbaycan, Irak ve belki ileride (TANAP 
ve Trans-Hazar boru hattı yoluyla) Türkmenistan da dahil bütün Türkistan gazlarının ve Doğu 
Akdeniz enerji kaynaklarının Avrupa’ya Anadolu üzerinden taşınmasıyla çok güçlü bir konuma 
yükselmiş olacak. Üstelik, AB-Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan arasında dörtlü müzakereler 
yapıldığı ve AB’nin Türkmenistan gazını 2019’da almayı umduğu da bilinmekte.64 Türkmenistan 
gazının AB’ye 2019’da ulaşabilmesi çok şüpheli olmakla birlikte, yine de, böyle bir ortamda, ne 
İran’ın ne de AB ve Rusya gibi diğer aktörlerin, Türkiye’ye bir de İran gazı üzerinde söz hakkı 
vermesi beklenmemelidir. Kısaca, reelpolitikteki çok basit mantıkla güçler dengesinin (balance 
of power) Türkiye’yi, bu kadar kısa yoldan bölgesel bir enerji merkezi haline gelmekten alıkoya-
cağı söylenebilir.

Üçüncü olarak, bir önceki bölümde de belirtilen bazı jeoekonomik konular İran’ı, doğalga-
zını Türkiye’den geçen bir boru hattıyla Avrupa’ya ihraç etmek yerine başka seçeneklere yönlen-
direbilir (Bkz. Bölüm 2.B). İran’ın ana doğalgaz sahaları ülkenin güney kısmında ve hatta Basra 
körfezi deniz yatağında yer almaktadır ve bölgedeki mevcut enerji taşıma altyapısı bunları ku-
zeye taşımaya yeterli değildir. Bu yüzden, Basra körfezinden Avrupa’ya, en azından TANAP bağ-
lantı noktasına kadar yeni bir doğalgaz boru hattının inşa edilmesi gerekmektedir. Burada kilit 
soru ise, bu yatırımı kimin finanse edeceğidir. Yaptırımlardan sonra İran ekonomisinde oluşacak 
olan rahatlama bu yatırımı kısa vadede finanse etmeye yetmeyecektir, Avrupa ekonomilerin-
deki durgunluk hala tam anlamıyla aşılabilmiş durumda değildir ve küresel enerji şirketleri de, 
2012’deki ortalama 105$/b seviyesinden sonra 2016 başında 30$/b seviyesine kadar eriyen 
petrol fiyatları yüzünden, bu kadar büyük ve siyasi risk taşıyan bir projede yer almak istemeye-
bilirler. Üstelik bir de, Suudi Arabistan-İran arasında iyice gerginleşen ilişkilerin yarattığı siyasi 
istikrarsızlık sebebiyle, İran’a yapılabilecek yatırımların duraklaması ihtimali bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Avrupa’ya giden sabit boru hatlarına bağımlı kalmak yerine, LNG ihracat 
kabiliyeti elde etmek veya doğuya doğru giden boru hatlarını Çin veya Hindistan desteğiyle inşa 

64  Marat Gurt, “European Union sees supplies of natural gas from Turkmenistan by 2019”, Reuters, http://uk.reuters.
com/article/uk-turkmenistan-gas-europe-exclusive-idUKKBN0NN0FI20150502; Avrupa Komisyonu, “Ashgabat 
Declaration”, https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/sefcovic/announcements/ashgabat-declaration_en.

ilişkileri, bölgesel enerji denklemi ve jeoekonomik konular.63

İlk olarak, Türkiye-İran ikili ilişkileri açısından, her iki tarafın da, siyasi ve ekonomik iliş-
kilerini birbirinden ayırt etmek yönündeki ortak çabası, İran doğalgazının Türkiye üzerinden 
geçmesine yönelik umut vadetmektedir. Hem Ankara hem de Tahran, mevcut ekonomik çıkarla-
rının, jeopolitik rekabetin piyasa bozucu etkisiyle gerilememesi yönünde dikkat sarf etmektedir. 
Diğer taraftan, mesele enerji ilişkilerine geldiğinde, oyunda eli daha güçlü olan taraf İran’dır. Her 
ne kadar İran da, doğalgaz ihracatında yüksek oranda Türkiye’ye bağımlı olsa da, Tebriz-Anka-
ra doğalgaz boru hattı, Türkiye’nin, Rusya’ya olan tehlikeli bağımlılığını dengelemek için elin-
deki hayati imkanlardan biridir. Bu sebeple, karşılıklı bağımlılık gibi gözüken bu ilişki dengesi, 
Türkiye’ye İran’a karşı etkili bir pazarlık gücünü tek başına sağlayamamaktadır. Bunun en basit 
göstergeleri, Türkiye’nin İran’dan aldığı doğalgazın fiyatına ilişkin olarak, uluslararası tahkime 
gitmekten başka bir pazarlık unsurunu kullanamamış olması ve yine Türkiye’nin, İran’a karşı 
bir dengeleme politikası yürütebilmek için Katar ve Suudi Arabistan gibi diğer bölge ülkeleriyle 
bir işbirliğine ihtiyaç duymasıdır. Ancak, eğer İran gazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınırsa, 
bu durum Ankara’ya, Tahran’a karşı güçlü bir pazarlık unsuru sağlamış olacaktır. İran’ın, kendi 

63  Serhan Ünal, “Iranian gas may not flow through Turkey”, Hürriyet Daily News”, http://www.hurriyetdailynews.
com/iranian-gas-may-not-flow-through-turkey.aspx?pageID=449&nID=87332&NewsCatID=396.

Kuzey Akım Güzergahı (Kaynak: Gazprom)
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etmesi gerektiği bildirilmektedir.67 Daha yüksek bir hacim ise, İran’ın siyasi manevra kabiliyeti-
ne zarar veren bir ortam yaratabilir. Benzer bir öngörü, Hazar geçişi projesiyle AB’ye gaz ihraç 
kabiliyeti edinmek isteyen Türkmenistan için de geçerlidir. Her ne kadar Hazar geçişi projesi 
için esas olan Rusya’nın onayı olsa bile, İran’ın da, en azından engellememesi için ikna edilmesi 
gerekmektedir.68

Enerji tedarikinde çeşitlendirme baskısı altında olan AB’nin birlik içi dayanışma eşiğinin 
gitgide yükseldiği, dayanışma esnekliğinin her geçen gün arttığı ve Kuzey Akım 2’nin ciddi tar-
tışmalar yarattığı bir ortamda, AB’ye ulaşacak kaynakların menşei kadar güzergahları da önem 
taşımaktadır. Lakin, bölgesel enerji jeopolitiğinin, büyük hacimlerdeki İran doğalgazının Türkiye 
üzerinden AB’ye ulaşmasına imkan vermemesi daha muhtemeldir. Kabaca, Doğu Akdeniz enerji 
kaynaklarının AB’ye doğru, İran gazının ise doğuya doğru akacağı savunulabilir.

3.C) Rusya
İran ve Rusya, mevcut siyasi denklem içerisinde birçok konuda aynı safta yer alan iki ülke 

konumundadır. Bu durumun oluşmasında, birbirleriyle ikili ilişkilerinde hem İran’ın hem de 
Rusya’nın siyaseti ekonomiye önceleyen yaklaşımlarının etkisi çok büyüktür. Dolayısıyla, yaptı-
rımlardan sonraki süreçte Rusya-İran ilişkilerinin dengeli bir şekilde seyretmesi en muhtemel 
senaryodur. Buna rağmen, başta Suriye Krizi olmak üzere, genel olarak Batı karşıtı politikalarda 

67  Gulmira Rzyeva, Natural Gas in the Turkish Domestic Energy Market, Oxford Institute for Energy Studies, 2014.

68  Elena Kosolapova, “Trans Caspian Pipeline project requires effective Russian diplomacy”, Trend Haber Ajansı, 
http://en.trend.az/business/energy/2478241.html.

etmek İran açısından daha akıllıca olacaktır (Bkz. Bölüm 2.B, 3.D ve 3.E). LNG ihracatı İran’a 
stratejik bir esneklik sağlarken, doğu yönlü yapılacak yeni boru hatları İran’a, doğalgaz ihraca-
tında portföy çeşitlendirmesi için imkan sağlayacaktır. Böylece İran üç amacı meczedebilir: İkili 
ilişkilerinde Türkiye’ye yeni kozlar vermemek, doğalgaz ihraç portföyünü çeşitlendirmek ve ge-
lecekteki muhtemel bir krize karşı stratejik esneklik elde etmek. Bütün bunlara ek olarak, terör 
örgütü Kürdistan İşçi Partisi’nin (PKK), Türkiye’nin güneydoğu bölgesindeki enerji altyapısını 
hedef alan terör eylemleri de, muhtemel bir İran-Türkiye-Avrupa doğalgaz boru hattı inşasını 
hem zorlaştırmakta, hem arz kesintileri riski yaratmakta hem de proje hayata geçirilecek olsa 
dahi hattın işletim maliyetini yükseltmektedir.

3.B) Avrupa Birliği
İran ve AB arasındaki enerji ilişkilerinin bugüne kadarki asıl içeriğini, tedarik ilişkisine 

ek olarak, yatırım temelli bir ekonomik işbirliği oluşturmuştur. Tedarik ilişkisinin ana öğesi ise, 
İran’ın AB’ye yaptığı petrol ihracatı olmuştur. 2012 yılına kadar İran, AB pazarına petrol ihraç 
eden tedarikçilerden biri olmuştur. Fakat, 2012 yılında uluslararası yaptırımların sıkılaştırılma-
sıyla birlikte AB’nin de İran’dan petrol ithalatını yasaklayan ve şirketlerin İran enerji sektörüne 
yatırım yapmasını engelleyen kararlar alması üzerine, İran’ın AB’ye olan petrol ihracatı kesilmiş 
ve Avrupalı şirketlerin İran’da yürütmekte oldukları birçok proje de yarım kalmıştır. 

Yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte, AB-İran enerji ilişkilerine dair, yine ticaret ve yatı-
rım odaklı olmak üzere, iki konu gündeme gelmiştir. Ticarete temel teşkil eden İran doğalgazı-
nın Avrupa’ya Türkiye üzerinden iletilmesi fikri, önceki bölümde açıklanan sebeplerden dolayı 
mümkün gözükmemektedir (Bkz. Bölüm 3.A). Yatırım öngörülerine zemin teşkil eden konular 
arasında ise, Batılı şirketlerin İran’daki duraklamış projelerine devam etmesi, petrol ve doğal-
gaz üretim sahalarının geliştirilmesi, İran termik santrallerinin yenilenmesi ve bazı yenilenebilir 
enerji yatırımlarının gerçekleştirilmesi gibi hususlar ön plana çıkmaktadır. 14 Temmuz 2015 an-
laşmasından yaklaşık bir ay sonra, İngiltere’nin Tahran büyükelçiliğinin hızla faaliyete geçmesi 
de, İngiltere’nin İran enerji sektörüne olan tarihsel ilgisini doğrulayan bir örnek niteliğindedir.65

AB’nin, Hazar ve Türkistan enerji kaynaklarına ulaşarak Rusya’ya olan tehlikeli bağımlı-
lığını azaltma çabalarının da yardımıyla inşasına başlanan TANAP, bu noktada önem taşımak-
tadır. Her ne kadar İran doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya büyük boyutlarda taşınması 
mümkün gözükmüyor olsa da İran, doğalgaz ihracatında portföy çeşitliliği yaratmak amacıyla, 
TANAP’a belirli bir miktar doğalgaz sağlayabilir.66 Bazı tahminlerde, İran’ın TANAP bağlantısı için 
gereken altyapı yatırımının ekonomik olabilmesi için İran’ın yıllık en az 7 bcm doğalgaz ihraç 

65  Jeremy Bowen, “British embassy in Tehran reopens four years after closure”, BBC News, http://www.bbc.com/
news/uk-34031615.

66  “Increase co-operation”, The Oil and Gas Year, http://www.theoilandgasyear.com/articles/increase-co-operati-
on/.

TANAP Güzergahı (Kaynak: TANAP)
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aynı safta yer alan bu iki devlet aktörünün, ilişkilerine zarar verme potansiyeline sahip olan ve 
bu yönüyle aslında Rusya-İran ilişkilerinin sadece işbirliğinden ibaret olmadığını, aksine, bazı re-
kabet alanlarının da olduğunu gösteren önemli parametreler de bulunmaktadır. Hatta ilişkilerde 
yakın gelecekte sorun üretme potansiyeli olan parametrelerden birinin, İran-Rusya koalisyonu-
nun en açıkça sergilendiği yer olan Suriye İç Savaşı olması da mümkündür.69 Bu parametreler, 
bir anlamda Rusya-İran işbirliğinin hudutlarını da çizmektedir ve ilişkilerin, yaptırımların kaldı-
rılmasından sonraki dönemde birtakım örtülü rekabet alanları üretebileceğini göstermektedir.

Moskova ve Tahran yönetimleri arasındaki ilişkilerin belki de en iyi olduğu dönem, İran 
petrol ve doğalgazının Rusya’nın pazar payına zarar vermediği, İran’ın, Batı karşıtı politikalarda 
Rusya ve Çin ile uyum içinde olduğu ve İran’ın, yaptırımların olumsuz ekonomik yansımaları 
sebebiyle Güney Kafkasya ve Türkistan’ın güney batısında etkisini artırmak için önemli adım-
lar atamadığı 2012-2016 arasına denk gelmektedir. Yaptırımların kaldırılmasını müteakip dö-
nemde İran ve Rusya arasında özellikle bazı takas ve ticaret işbirlikleri gelişebilir.70 Takas an-
laşmaları konusunda Rusya ve İran’ın geliştirmekte oldukları en önemli anlaşmalar, Rusya’nın 
kuzey İran’a doğalgaz sağlaması karşılığında İran’ın da güneyden Rusya’nın müşterilerine petrol 
sağlaması ve ayrıca İran’ın petrol karşılığında Rusya’dan mal alması şeklindedir.71 Bunlara ek 

69  Eyüp Ersoy, “İran ve Suriye İç Savaşı: Koalisyon Siyaseti ve Artan Maliyetleri”, Ortadoğu Analiz, No. 72, http://www.
orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/2016113_12eyupersoy.pdf.

70  “Russia offers gas, oil swap deals to Iran”, Iranian Daily, http://www.iran-daily.com/News/129541.html.

71  “UPDATE 1-Russia offers gas, oil swap deals to Iran”, Reuters, http://www.reuters.com/article/russia-iran-ener-
gy-idUSL8N12N1KU20151023; “Russia: Iran oil-for-goods deal still in effect”, PressTV, http://217.218.67.231/
Detail/2015/11/10/437058/Iran-Russia-barter-deal-oilforgoods; Dave Forest, “Is Iran Opening A “Secret Passa-
ge” To Asia For Russian Crude?”, OilPrice, http://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Is-Iran-Opening-A-Secret-Passa-
ge-To-Asia-For-Russian-Crude.html.

olarak, yaptırımlar sonrası canlanacak İran ekonomisinde, özellikle savunma sistemleri ihaleleri 
gibi stratejik konularda ve Rus şirketlerinin dünyayla rekabet gücüne sahip oldukları petrol/gaz 
sondajı, rafineri ve boru hattı ekipmanları, madencilik ve demiryolları gibi bazı sektörlerde elde 
edeceği faydalar da her iki ülkenin de ilişkilerini dengeli tutmak yönünde dikkatli davranması 
için gereken ekonomik rasyonaliteyi sağlayacaktır.72

Diğer taraftan, yaptırımların kaldırılmasından sonraki dönemde, ilişkilerin bu yapısını 
bozabilecek üç ana sorun alanı bulunmaktadır. İlk muhtemel rekabet alanı, Avrupa petrol piya-
sası olabilir. Bunun ilk sebebi, Rusya’nın ana petrol ihracı olan Ural petrolüne en çok benzeyen 
karışımın İran petrolü olmasıdır.73 2012 yılında AB’nin İran’dan petrol ihracatını yasaklaması 
üzerine, İran petrolünün pazar payı, büyük ölçüde Rusya petrolünün eline geçmişti ve Rusya, 
petrol yaptırımlarından en çok faydalanan ülkelerden biri olmuştu.74 Ancak şimdi, İran Petrol 
Bakanı Zanganeh’in de açıkladığı şekilde, yaptırımların kaldırılmasından sonra Tahran yönetimi, 
‘kaybettiği’ pazar payını geri almak için her şeyi yapacaktır.75 Bunun için ise elinde mevcut pet-
rol stokunu hızla piyasaya sürecektir ve bu miktar, İran’ın üretimine koşut olarak yükselecektir. 
Dolayısıyla, bu anlamda İran’ın kazancı, Rusya’nın net kaybı olacaktır.

İkinci muhtemel rekabet alanı, gelecekte İran doğalgazının Çin’de Rusya doğalgazına rakip 
olmasıdır. Rusya-Çin Power of Siberia doğalgaz boru hattının 2018’de tamamlanarak hizmete 
girmesi beklenmektedir. İran’ın orta vadede LNG ve uzun vadede boru hattı ile Çin’e doğalgaz ih-
raç edebilme ihtimali Çin’e, Rusya’ya karşı kullanabileceği bir çeşitlendirme seçeneği daha sağ-
lama imkanına sahiptir. Diğer bir deyişle İran, tıpkı Türkistan doğalgazı gibi, Çin’in çeşitlendirme 
seçeneklerinin başında gelmektedir ve bu yönüyle uzun vadede İran’ın kazancı, Rusya’nın nispi 
kaybı olacaktır.

Üçüncü muhtemel rekabet alanı, İran’ın, Rusya ile arasında bir nevi tampon bölge işlevi gö-
ren Güney Kafkasya ve Güney Batı Türkistan’da, yaptırımların kaldırılmasından sonraki dönemde, 
etkisini artırma çabalarını yoğunlaştıracak olmasıdır. İran ve Ermenistan arasında bir doğalgaz-e-
lektrik takas anlaşması mevcuttur. İran’ın Ermenistan’a verdiği her bir metreküp doğalgaza karşı-

72  Paul N. Schwartz, “What the Iran Deal Means for Russia”, Center for Strategic and International Studies, http://
csis.org/files/publication/150603_Schwartz_IranDealRussian_Web.pdf.

73  Angelina Rascouet, Javier Blas, “Russia Seen as Biggest Oil-Market Loser When Iran Comes Back”, Bloomberg, 
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-07-05/russia-seen-as-biggest-oil-market-loser-when-iran-co-
mes-back. 

74  Andrew E.Kramer, “An Embargo and a Boon”, The New York Times, http://www.nytimes.com/2012/02/17/busi-
ness/global/russian-oil-industry-set-to-capitalize-if-embargo-hits-iran.html?_r=0.

75  “Iran vows to regain lost oil market share”, PressTV, http://217.218.67.231/Detail/2015/09/30/431430/
Iran-vows-to-regain-lost-oil-market-share; Golnar Motevalli, Hashem Kalantari, “Iran Seeks to Regain Share of 
Oil Market Regardless of Price”, PressTV, http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-07-20/iranian-o-
il-could-push-prices-lower-oil-minister-zanganeh-says; Dina Khrennikova, “Russia’s Oil Rivalry With Saudis Mas-
ks the Bigger Iranian Threat”, Bloomberg, http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-12/russia-s-o-
il-rivalry-with-saudis-masks-the-bigger-iranian-threat.

Power of Siberia Boru Hattı (Kaynak: Gazprom)
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Çin, enerji ithalatını genellikle, ülkenin doğu kısmındaki liman kentlerinden yapmaktadır. 
Bu durum ise, ekonomik olarak ülkenin batı kesimlerini oluşturan iç Asya bölgelerinin enerji 
maliyetlerini yükselterek, kalkınmalarını yavaşlatmaktadır. Bundan daha da hayati bir diğer so-
run ise, Güney ve Doğu Çin denizlerinin, devletlerarası askeri rekabete gitgide daha fazla sahne 
olması sebebiyle, Çin’in enerji arz güvenliğinin tehdit altında kalmasıdır. Dünya’da deniz yoluyla 
günlük taşınan petrolün yaklaşık %15,2’si, Malakka boğazından geçmektedir ve Çin’in de ham 
petrol ithalatının yarıdan fazlası bu boğaz yoluyla temin edilmektedir.84 Benzer şekilde, LNG it-
halatında Çin, Japonya ve Güney Kore’den sonra üçüncü büyük küresel ithalatçıdır ve Katar, %34 
pay ile, Çin LNG pazarının da en büyük tedarikçisi konumundadır.85

Bu noktada Çin’in stratejik ihtiyaçları ile İran’ın doğalgaz ve petrol ihracat vizyonu birbiriyle 
örtüşmektedir. Daha nükleer anlaşma imzalanmadan önce, bir İranlı heyetin Çin’de temaslarda bu-
lunarak petrol ticaretini görüşmesi de, bunu doğrulamaktadır.86 Petrolde İran, düşük petrol fiyat-
larına aldırmaksızın, küresel pazar payını hızla artırmak peşindedir ve bu durum, stratejik petrol 
rezervi kapasitesini artırmak için küresel çapta petrol ithalatı yapmaya hazırlanan Çin için önemli 
bir kaynak teşkil edebilir.87 Çin devlet başkanının Ocak 2016 sonunda İran’a yaptığı ziyarette, iki 
ülke arasında imzalanan anlaşmalar da, başta İran-Çin petrol ticareti olmak üzere, Çin’in İran’daki 
yatırımlarının uzun vadeli bir işbirliğinin temelini oluşturacağını göstermektedir.88

Doğalgaz sektöründe ise resim biraz daha karmaşık görünmektedir. Doğalgaz konusunda 
Çin’in ana stratejisi, deniz yoluyla gelen LNG yerine, Türkistan doğalgaz kaynaklarını, boru hat-
larıyla ithal etmeyi öncelemektedir. Halihazırda Türkmenistan, Çin’in boru hatlarıyla ithal ettiği 
doğalgazın ana tedarikçisi konumdadır ve bütün Türkistan’da zaten Çin’e doğru gelişmekte olan 
bir boru hatları sistemi bulunmaktadır. İran da, bu boru hatları sistemine bağlanarak Çin’e do-
ğalgaz ihracatı yapabilir. İran-Rusya ilişkilerinden farklı olarak, İran-Çin ilişkilerine zarar ver-
me potansiyeline sahip olan güçlü bir parametre bulunmamaktadır. Aksine, yaptırımların kal-
dırılması, Çinli şirketlerin İran’daki yatırım fırsatlarını değerlendirmelerinin önünü açacaktır. 
Bu kapsamda, örneğin, Çin Milli Petrol Şirketi (CNPC) kuzey Azadegan sahasının ikinci fazında 

84  ABD EIA, “World oil transit chokepoints critical to global energy security”, http://www.eia.gov/todayinenergy/
detail.cfm?id=18991.

85  ABD EIA, “China”.

86  Adam Rose, Chen Aizhu, “Iran oil officials in Beijing to discuss oil supplies, projects”, Reuters, http://www.reuters.
com/article/us-china-iran-oil-idUSKBN0MY0AE20150407; “Iranian, Chinese officials to hold oil talks”, Iranian 
Daily, http://www.iran-daily.com/News/115047.html.

87  Chen Aizhu, “UPDATE 1-Oil cargoes bought for state reserve stranded at China port - sources”, Reuters, http://
www.reuters.com/article/china-oil-reserves-idUSL3N12S2HG20151028; Nick Cunningham, “Can China’s SPR 
Rescue Oil Markets?”, OilPrice, http://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/Can-Chinas-SPR-Rescue-Oil-Markets.html; 
“China is stockpiling its own Strategic Petroleum Reserve”, Fuelfix, http://fuelfix.com/blog/2015/09/18/chi-
na-is-stockpiling-its-own-strategic-petroleum-reserve/#30267101=0.

88  “Chinese President praises relations with Iran”, Anadolu Ajansı, http://aaenergyterminal.com/searchdetail.php?-
newsid=7363094.

lık Ermenistan İran’a üç kilovat saat (KWh) elektrik iletmektedir.76 2015 sonlarında Rus Gazprom 
şirketi, İran doğalgazının Ermenistan’a sevk edildiği 41 kilometre uzunluğundaki botu hattını dev-
ralarak, adeta İran ve Ermenistan arasındaki enerji ilişkilerini kontrolüne almış oldu.77 Rusya’nın 
böyle bir hamleyi, nükleer anlaşmadan sonra yapmaya ihtiyaç duyması, yaptırımların kaldırılma-
sıyla birlikte manevra kabiliyeti artacak olan İran’ın bölgedeki nüfuz arama adımlarının önünü 
peşinen kesme isteğiyle açıklanabilir. Rusya, hem düşük petrol fiyatları hem de yaptırımlar sebe-
biyle yakın çevre (near abroad) olarak tanımladığı eski Sovyet coğrafyasının dış cephe hattından 
yavaş yavaş çekilmek zorunda kalmaktadır. Bunun son örneği, 2016 başında Rusya’nın, Türkme-
nistan’dan doğalgaz ithal etmeyi durdurmasıdır.78 Yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte eli daha da 
rahatlayacak olan İran’ın ise, Türkmenistan’dan yıllık 7-8 bcm doğalgaz ithal etmeyi, Aşkabat’la 
ilişkilerinde siyasi bir araç olarak kullanmak için sürdürmesi muhtemeldir.

3.D) Çin
İran ve Çin ilişkisinde etkili olan faktörlerden biri, her iki ülkenin de, değişen seviyelerde 

Batı ve ABD karşıtlığına sahip olmaları ve bu çerçevede işbirliği yapmalarıdır. Bu işbirliğinin de 
bir yansıması olarak Çin, 2012’den sonra bir miktar azalarak da olsa, İran’ın en büyük petrol 
ithalatçısı olmuştur.79 Örneğin 2014 yılında, Çin’in petrol ithalatının %9’u İran’dan gerçekleşti-
rilmiştir.80 Ayrıca Çin, İran’ın ihracatında %4 pay ile ilk sırada yer alırken, %10,3 pay ile İran’ın 
en çok ithalat yaptığı üçüncü ülke konumundadır. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, İran ve 
Çin arasındaki ticaret hacmi 2014 yılında 8,77 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir.81 İki ülke 
arasındaki ekonomik işbirliğinin ise bazı verilere göre 52 milyar dolar tutarında olduğu belirtil-
mektedir.82 Çin, ilk kez doğalgaz ithalatçısı haline geldiği 2007 yılından beri, öyle yüksek hızla ar-
tan bir doğalgaz tüketimine sahiptir ki, sadece 6 yıl içinde, 2013’te ithal doğalgazın payı %32’ye 
yükselmiştir.83 Çin’in hayati enerji güvenliği sorunları da, tam da bu noktada başlamaktadır.

76  “Armenia to sell Iran gas pipeline to Gazprom”, PressTV, http://217.218.67.231/Detail/2015/06/05/414428/
Iran-gas-armenia-pipeline-gazprom.

77  Giorgi Lomsadze, “Gazprom to Take Over Iranian-Armenian Pipeline”, Eurasianet, http://www.eurasianet.org/
node/73731; Astghik Bedevlan, “Gas Operator To Buy Iran-Armenia Pipeline”, Radio Free Europe/Radio Liberty, 
http://www.azatutyun.am/content/article/27052147.html.

78  Elena Kosolapova, “Russia pushing Turkmenistan to European gas market”, Trend Haber Ajansı, http://en.trend.
az/casia/turkmenistan/2478262.html.

79  ABD EIA, “Iran”.

80  Dünya Ticaret Örgütü, “İran”, http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&-
Country=IR.

81  Dünya Ticaret Örgütü, Trade Profiles 2015,  (http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Lan-
guage=E&Country=IR.

82  http://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2015/0330/Iran-nuclear-talks-Can-China-keep-negotiati-
ons-on-track-video; http://217.218.67.231/Detail/2015/03/10/401174/Iran-China-eye-60b-trade; http://
www.iran-daily.com/News/113759.html.

83  ABD EIA, “China”.
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Hindistan’ın ise, İran ile günümüze kadar olan enerji ilişkileri daha çok petrol ticareti üze-
rinden olmuştur, İran’ın Hindistan petrol piyasasındaki payı %6 civarındadır.96 Ancak, yaptırım-
ların kaldırılmasından sonraki süreçte Hindistan’ın, İran doğalgazını da ithal etmek için çeşitli 
girişimlerde bulunacağına kesin gözüyle bakılabilir. Diğer bir deyişle, yaptırımların kaldırılma-
sından sonraki süreçte doğalgaz, İran-Hindistan ilişkilerinde olumlu etki yaratabilecek değiş-
kenlerden birisi olacaktır. Hindistan, İran doğalgazını, Umman-Hindistan Doğalgaz Boru Hattı 
Projesi üzerinden ithal etmeyi planlamaktadır.97 Beş milyar dolar tutması beklenen 1.400 kilo-
metre uzunluğundaki deniz altı boru hattının, Umman’da Ras El-Jifan’dan, Hindistan’ın Gucarat 
eyaletinde Porbandar’a günde 31 milyon metreküp (mcm) olmak üzere, yıllık yaklaşık 11 bcm 
doğalgaz aktarması planlanmaktadır.98 Fakat, boru hattı tamamlanıncaya kadar Hindistan’ın, 
İran doğalgazını, Umman üzerinden LNG olarak ithal etmeye başlaması da ihtimal dışı değildir.99

İran ve Hindistan arasındaki doğalgaz ticareti, İran’ın, Türkiye güzergahı üzerinden AB’ye 
büyük hacimlerde doğalgaz ihraç etmesi ihtimalinden daha mümkün gözükmektedir. Bunun te-
mel sebebi ise, AB ile olan doğalgaz ticaretinin, gelecekteki muhtemel bir yaptırım döneminde 
daha kırılgan olmasıdır. Hindistan ise, hem devasa enerji talebi hem de, AB’ye kıyasla ABD ile 
olan ilişkilerinin daha esnek olan doğası gereği, İran ile daha sürdürülebilir bir doğalgaz ticare-
tine sahip olabilir. Ayrıca, İran, Hindistan boru hattı projesinden bağımsız olarak da Umman‘ın 
atıl LNG kapasitesini kullanmak için birtakım yatırımlar gerçekleştireceğinden, projenin kalan 
kısmının yapılması da daha makul gözükmektedir (Bkz. Bölüm 2.B).

Diğer taraftan, Hindistan ve İran arasındaki ilişkilerdeki en önemli kırılganlık unsuru, 
Hindistan’ın, İsrail ile olan yüksek seviyeli savunma işbirliğidir.100 Hindistan ve İsrail, çeşitli İs-
lam ülkeleriyle olan stratejik rekabetleri gereği, çıkarlarını birleştirerek, Barak 8 gibi ortak si-
lah sistemleri geliştirmektedir ve bu durum, İran-Hindistan münasebetlerinde, İran-Pakistan ve 
İran-Pakistan-Çin projeleri lehine bir ortam yaratabilir.101

http://thediplomat.com/2016/01/china-powers-up-pakistan-the-energy-component-of-the-cpec/.

96  Shebonti Ray Dadwal, M. Mahtab Alam Rizvi, “US Sanctions on Iran and their Impact on India”, Institute for Defen-
ce Studies and Analyses, http://www.idsa.in/system/files/IB_USSanctionsonIran.pdf; ABD EIA, “India”.

97  Micha’el Tanchum, “India Seeks ‘Auspicious Re-Birth’ in Iran’s Energy Sector”, The Diplomat, http://thediplomat.
com/2015/08/india-seeks-auspicious-re-birth-in-irans-energy-sector/.

98  Ankit Panda, “India, Iran and Oman Open Talks On Deep Sea Gas Pipeline”, The Diplomat, http://thediplomat.
com/2014/03/india-iran-and-oman-open-talks-on-deep-sea-gas-pipeline/.

99  Shebonti Ray Dadwal, “Re-calibrating Iran-India Energy Ties”, Institute for Defence Studies and Analyses, http://
www.idsa.in/idsacomments/iran-india-energy-ties-gas_sdadwal_101115.

100  Shubhajit Roy, “24 years on, why India looks set to finally come out of the closet on Israel”, The Indian Express, 
http://indianexpress.com/article/explained/in-fcat-why-india-looks-set-to-finally-come-out-of-the-closet-on-
israel/.

101  Sankalp Phartiyal, “India test-fires long range surface-to-air missile developed with Israel”, Reuters, http://
www.reuters.com/article/india-defence-missile-idUSKBN0UD0QI20151230; Vivek Raghuvanshi, “Indo-Israeli 
LR Sam Test Fired Aboard Indian Warship”, http://www.defensenews.com/story/defense/international/asia-pa-
cific/2015/12/30/indo-israeli-lr-sam-test-fired-aboard-indian-warship/78073524/.

yatırım için hazırlık yapmaktadır.89 Çin aynı zamanda, İran-Pakistan boru hattını da, hem uzun 
vadede İran gazının alternatif bir rota üzerinden Çin’e taşınabilmesi maksadıyla, hem de Çin 
ve Hindistan arasındaki stratejik rekabette Pakistan’ın da bir denge unsuru olarak güçlenmesi 
amacıyla, desteklemektedir.90 Çinli şirketlerin ayrıca, İran’a silah ihracında da büyük pay elde 
etmeleri, muhtemel senaryolar arasında değerlendirilebilir.91

3.E) Pakistan ve Hindistan
Pakistan, İran açısından Çin’e gaz ihracında güzergah çeşitlendirme rotası olması açısın-

dan ve Hindistan’a gaz ihracında da en kısa güzergah olması açılarından önemlidir. Hindistan 
ise, ABD, Çin ve Rusya’dan sonra dördüncü büyük enerji tüketicisi konumundadır.92 Dolayısıyla, 
yaptırımların kaldırılmasından sonraki süreçte, İran-Pakistan ve İran-Hindistan ilişkilerini be-
lirleyecek olan parametrelerden biri, bu ülkeler arasındaki enerji ilişkileri olacaktır. Jeopolitik 
denklem açısından ise, Hindistan’ın bölgedeki etkinliği, Pakistan ve Çin gibi iki güçlü rakip ülke 
sebebiyle kısıtlanmaktadır. Dolayısıyla, yaptırımlar sonrası Pakistan ve Hindistan’ın İran ile olan 
ilişkilerinin birlikte ele alınması daha bütüncül bir yaklaşımdır.

Pakistan ve İran arasındaki doğalgaz ticaretine ilişkin anlaşmanın üzerine her iki ülke 
de gerekli boru hattının kendi ülkelerindeki kısımlarının inşaatına başlamış olmasına rağmen 
Pakistan, boru hattının kendi kısmını henüz tamamlayamamıştır.93 Nükleer müzakerelerde bir 
anlaşmaya ulaşılması ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte, İran-Pakistan boru hattının Pakistan 
kısmının tamamlanması için Çin’in iki milyar dolar kredi vermesi gündeme gelmiştir.94 Çin’in bu 
boru hattının tamamlanmasındaki çıkarı ise stratejik rekabet içinde olduğu Hindistan’a karşı, 
günde 12 saat elektrik kesintisi yapılan Pakistan’ın enerji sektörünün güçlenmesini destekle-
mek ve İran-Pakistan ilişkilerinin güçlendirilmesi yoluyla, 46 milyar dolarlık Çin-Pakistan Eko-
nomik Koridoru projesine her iki ülkeyi de entegre etmektir.95

89  “China to develop N Azadegan’s 2nd phase”, Mehr Haber Ajansı, http://en.mehrnews.com/news/113121/Chi-
na-to-develop-N-Azadegan-s-2nd-phase.

90  “Iran backs pipeline to China under ‘One Belt, One Road’ initiative”, PressTV, http://217.218.67.231/Deta-
il/2015/04/25/408042/Iran-China-gas-pipeline-sanctions-tradenuclear-zarif-kerry-obama-rouhani-Pakistan; 
Dalga Khatinoglu, “China’s $46B investment in Pakistan, Iran’s hopes and fears”, Azernews, http://www.azernews.
az/analysis/80757.html.

91  Juel Wuthnow, “Are Chinese Arms About to Flood Into Iran?”, National Interest, http://www.nationalinterest.org/
feature/are-chinese-arms-about-flood-iran-14887.

92  ABD EIA, “India”, https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/India/india.pdf.

93  “Pakistan: Iran gas pipeline best option”, PressTV, http://217.218.67.231/Detail/2015/12/02/440013/Iran-Pa-
kistan-gas-pipeline-sanctions-Abbasi.

94  Saeed Shah, “China to Build Pipeline From Iran to Pakistan”, The Wall Street Journal, http://www.wsj.com/artic-
les/china-to-build-pipeline-from-iran-to-pakistan-1428515277.

95  Sualiha Nazar, “Why Iran Needs to Explore Participation in the China-Pakistan Economic Corridor”, The Diplo-
mat, http://thediplomat.com/2015/10/why-iran-needs-to-explore-participation-in-the-china-pakistan-econo-
mic-corridor/; Shannon Tiezzi, “China Powers up Pakistan: The Energy Component of the CPEC”, The Diplomat, 
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4) SONUÇ
Yaptırımların kaldırılmasından sonraki süreçte İran’ın temel oyun stratejisi, bir sonraki 

muhtemel yaptırım dalgasına karşı müdebbir bir siyaset izleyerek, gerektiğinde, yaptırımların 
kaldırılmasıyla elde edeceği ekonomik faydaya, siyasi faydayı tercih etmek şeklinde olacaktır.

Petrol sektörü açısından İran’ın kısa vadede önceleyeceği husus, elinde bulunan petrol 
stoklarını behemehal ve herhangi bir kısıt gözetmeksizin piyasaya sürerek kısa vadeli çabuk bir 
ekonomik rahatlama elde etmek ve petrol üretim kapasitesini kısa vadede artırabildiği kadar 
artırmaktır. Petrol sektörü için orta ve uzun vadede öngörülebilecek olan en muhtemel senaryo 
ise İran’ın, petrol üretim kapasitesini daha da artırarak yaptırımlardan önceki seviyeye yükselt-
mesi ve küresel petrol pazarında yaptırımlardan önce sahip olduğu pazar payını elde etmeye 
çalışmasıdır. Bunun için, yeni geliştirmiş olduğu İran petrol mukavelesi sistemini kullanarak, 
daha fazla yabancı (özellikle Batılı) enerji şirketini İran petrol ve petrokimya sektörüne yatırım 
yapmak üzere çekmeye çalışacaktır. İran’a yapılan sabit doğrudan yatırımların, aynı zamanda, 
İran ve ilgili ülkeler arasındaki siyasi ilişkilerin de gelecekte daha istikrarlı olmasını sağlama 
yönünde faydası olacaktır.

Doğalgaz sektörü açısından İran’ın kısa vadeli hedefi, yaptırımların kaldırılmasından 
sonraki süreçte hızla yükselmesi beklenen iç talebi kontrol altında tutabilmek için, doğalgaz ve 
elektrikte uygulanan sübvansiyonlara ilişkin bazı adımlar atmaktır. Aynı zamanda, doğalgaz çev-
rim santrallerinde yapılacak olan iyileştirmelerle sağlanacak olan verimlilik artışları da, İran’ın 
kısa vadeli endüstriyel iç talep artışını karşılamada ve ihracatta değerlendirilebilir. Uzun vadede 
ise, özellikle Güney Pars sahasında üretimi artırarak, net doğalgaz ihracatçısı konumunu güçlen-
dirmek ana hedef olacaktır. Doğalgaz ihracı, İran için uzun vadede hem siyasi hem de ekonomik 
olarak daha önemli ve istikrarlı getiriler sağlama potansiyeline sahip olduğu için, İran’ın uzun 
vadeli doğalgaz ihraç politikasının temel unsuru talep çeşitlendirmesini sağlamak olacaktır. 
Bunu ise, LNG ihraç kabiliyeti edinerek stratejik bir esneklik kazanmak ve tek bir doğalgaz paza-
rına yüksek oranda bağımlı kalmak yerine, doğalgaz ihraç pazarlarını çeşitlendirerek başarabi-
lir. Doğalgaz ihraç politikasına paralel olarak gelişme gösterecek olan elektrik sektöründe İran’ın 
kısa ve uzun vadedeki ana hedefi ise, doğalgaz gibi daha kolay depolanabilir formdaki birincil 
enerji kaynakları yerine, daha katma değerli ve depolanamayan formdaki bu enerjinin ihracatını 
artırmak olacaktır.

Temel bir tahmin yapmak gerekirse, İran doğalgazının, Rusya doğalgazına alternatif teşkil 
edebilecek hacimlerde, Türkiye üzerinden AB pazarlarına ulaştırılması muhtemel gözükmemek-
tedir. Bunun yanında, İran’ın TANAP üzerinden Avrupa pazarlarına belli bir hacimde doğalgaz ihra-
catını tercih etmesi kuvvetli bir ihtimaldir. Diğer bir deyişle İran’ın, doğalgaz ihracatında, önceliği 
LNG sektörüne vermek üzere, belirli bir hacimde bir AB bağlantısı sağlaması, fakat orta ve uzun 
vadede asıl doğalgaz ihraç pazarı olarak, siyasi beklentilerin de etkisiyle, Pakistan ve Türkmenis-
tan üzerinden Çin’e yönelmesi ve Umman üzerinden Hindistan ile bir işbirliği geliştirmesi muhte-
meldir. Böylece uzun vadede İran, doğalgaz ihracatında, Türkiye, AB, Çin, Hindistan ve LNG spot 
piyasasında satış yaparak en az dört ülkeye ihracat ile talep portföyünü çeşitlendirmiş olacaktır.
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